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GİRİŞ 

Ekonomilerde yol, köprü, baraj, okul, hastane gibi temel alt yapı ve 

üst yatırımlarının yapılmasında inşaat sektörü önemli bir rol 

oynamaktadır. Ayrıca inşaat sektörünün gelişimi, çok sayıda sektörü 

de etkilemekte, sektörler arası girdi-çıktı etkileşimleri ortaya 

çıkmaktadır. Tüm bu gelişmeler başta istihdam olmak üzere 

makroekonomik göstergelerde karşılığını bulmaktadır. İnşaat 

sektörünün en etkili ve önemli alt sektörünü ise konut sektörü 

oluşturmaktadır (Karaaslanoğlu, 2016: 1). Barınma insanların temel 

ihtiyaçlarından bir tanesidir. Özellikle kırsaldan kentlere göçün yanı 

sıra nüfus artışına bağlı olarak konut talebi her geçen gün artmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında konut, sadece barınma ihtiyacını karşılamakla 

kalmayıp, aynı zamanda bir yatırım aracına dönüşmektedir (Aysin, 

2018: 1; Paksoy, 2019: 139-140). 

Konut sektörü ülkelerin kalkınma düzeylerine, kaynakların kullanım 

şekline, iklime, gelirin dağılımına, nüfusun artış hızına ve kentleşme 

oranının artmasına bağlı olarak giderek gelişmekte ve değişmektedir. 

Ayrıca farklı kültüre ve yaşam tarzına sahip olan bireylerin konut 

seçimleri de farklılık göstermektedir. Bu yönde konutlar arasında 

çeşitli birçok özellik ortaya çıkmaktadır. Bunlar konutun alanı, kat 

sayısı, ısıtma, konutun yaşı, ulaşımı gibi özelliklerdir. Bu bağlamda 

bireylerin konut seçimleri ile konut fiyatları da önemli hale 

gelmektedir. Konutların fiyatlarına etki eden faktörler farklı yerlerde 

ve zamanlarda birbirinden oldukça farklılaşmaktadır. Bu durum 

sadece bireylerin seçimlerinden etkilenmemekte bölgelerin fiziki, 
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sosyal, ekonomik boyutlarına bağlı olarak da değişmektedir. Aynı 

zamanda konutların sahip olduğu özelliklerin nitelikleri değiştikçe 

konut fiyatları da etkilenmekte ve değişmektedir. Konutlarda oluşan 

bu çeşitli özelliklerin fiyatlarını da etkilemesi konutların heterojen mal 

grubunda değerlendirilmesine sebep olmaktadır (Uyar, 2015: 1-3). 

Türkiye ekonomisinde konut sektöründeki fiyatlarda meydana gelen 

değişimlerin kontrol edilmesi amacıyla 2010 yılı itibariyle ülke 

genelini kapsayan Konut Fiyat Endeksi açıklanmaya başlanmıştır. Bu 

endeks hesaplanırken satılan tüm konutlar dikkate alınmaktadır. Bu 

yönde endeks konutun yapıldığı yıl dahil edilmesiyle birlikte bütün 

konutların fiyatları kullanılarak hesaplanmaktadır. Endeks 

hesaplanırken yöntem olarak Tabakalanmış Ortanca Fiyat yöntemi 

esas alınmaktadır. Konut fiyat endeksinin hangi iktisadi faaliyetten ve 

değişkenden etkilendiği ve etkileşimin hangi ölçüde meydana geldiği 

ekonominin işleyişi için önemli bir gösterge olmaktadır. Ayrıca 

konutların çeşitli özellikleri nedeniyle heterojen mal grubunda olması 

ve konut satışlarının aralıklı dönemlerle meydana gelmesi, konut fiyat 

endeksinin hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’de konut fiyatlarında ciddi değişmeler meydana 

gelmiştir. Bu değişimleri genel olarak incelenen yıl, konut fiyat 

endeksi çeşidi ve ulusal piyasa düzeyinde farklılıklar göstermektedir. 

Bu boyutta makroekonomik etkileri incelendiğinde konut piyasasına 

yapılan yatırımların artmasının enflasyona karşı koruyucu bir görev 

gördüğünü ortaya koymaktadır. 



S o s y a l  B i l i m l e r d e  Ö z g ü n  Ç a l ı ş m a l a r - 2  | 7 

Bu çalışmanın amacı konut fiyat endeksleri ile enflasyon arasındaki 

ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesidir. 2010:01-

2020:11 dönemine ilişkin aylık verilerin dikkate alındığı analizlerde 

konut fiyat endeksleri olarak, KFE (Konut Fiyat Endeksi), YKFE 

(Yeni Konut Fiyat Endeksi) ve YOKFE (Yeni Olmayan Konut Fiyat 

Endeksi) kullanılmış, enflasyon göstergesi olarak da TÜFE (Tüketici 

Fiyat Endeksi)’den yararlanılmıştır. 

Analizlerde dikkate alınan değişkenlerin durağanlığını test etmek için 

Phillips-Perron durağanlık testinden, değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin varlığını araştırmada Johansen eşbütünleşme 

testinden ve son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini 

test etmede Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Analizlerde 

E-Views 9.0 versiyonundaki ekonometrik paket programından 

yararlanılmıştır. 

1. LİTERATÜR 

Literatür de konut piyasasına yönelik çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar genellikle konut piyasasını oluşturan 

konut fiyatları ve talepleri üzerindeki değişimleri incelemektedir. 

Literatür incelendiğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

düzeyinde konut talebini belirleyen faktörler ve bunların konut talebi 

üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmalar ile konut fiyatlarını 

etkileyen değişkenler ve konut fiyatlarının çeşitli makroekonomik 

etkenlerle ilişkisini açıklayan çalışmalara rastlanmaktadır. Konut 

fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 
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çalışmalar son zamanlarda artış göstermiştir. Bu çalışmalar da 

genellikle enflasyondaki değişimlerin konut fiyatları üzerindeki 

etkileri incelenerek, ilişkinin negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu konu üzerine yapılan ilk çalışmalardan biri olan Hort (1998), 

çalışmasında İsveç ekonomisine yönelik olarak 1967-1994 yılları 

arasındaki verileri ele alarak konut fiyatlarını belirleyen faktörleri 

incelemiştir. Analizinde uzun dönem etkileri inceleyerek Panel Veri 

yöntemini kullanmıştır. Çalışmasının sonucu inşaat ve kullanıcı 

maliyetleri ile gelirin reel konut fiyatlarına önemli bir etkisi olduğunu 

ortaya koymakta ve bu sonuca göre uzun dönemli ilişkilere yönelik 

düzenlemeler yapılmasını önermektedir. 

Jud ve Winkler (2002), ABD genelinde ki 130 metropol alanı üzerinde 

1984-1998 yıllarındaki verileri dikkate alarak reel konut fiyatlarındaki 

değişimin belirleyicilerini analiz etmişlerdir. Ampirik çalışmalarının 

sonucu reel konut fiyatları değer artışının; inşaat maliyetleri, gelir, faiz 

oranlarındaki reel değişikliklerden ve nüfustaki artışlardan oldukça 

güçlü bir yönde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda 

borsa endekslerindeki değişikliklerinde gecikmeli olarak konut 

fiyatları üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Konut talebi belirleyicilerine yönelik Durkaya ve Yamak (2004), 

yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında 1964-1997 yılları arasındaki 

verileri ele alarak konut piyasasının talep yönünü analiz etmişlerdir. 

Özellikle gelirin, fiyatlar genel düzeyinin, nüfusun ve reel konut 

maliyetlerinin etkilerini dikkate alarak 7 çeşit regresyon denklemi 
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tahmin etmişlerdir. Bu denklemlerin sonuçlarına göre Türkiye 

genelinde konut talebi ve gelir arasında ki ilişkinin güçlü ve etkili 

olduğu ortaya konulmuştur. Bu durumda gelir esnekliğinin pozitif, 

konut talebi maliyeti ve fiyat esnekliğinin negatif olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Abelson vd. (2005), çalışmalarında Avustralya ekonomisi üzerinde 

1970-2003 yılları arasındaki verileri dikkate alarak reel konut 

fiyatlarında meydana gelen değişimleri incelemişlerdir. Reel konut 

fiyatlarının uzun dönemde tüketici fiyat endeksi, harcanabilir gelir, 

işsizlik oranları, reel mortgage, konut stoku ve hisse senedi fiyatları 

aracılığıyla belirlendiğini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarının 

sonucunda uzun dönemde reel konut talebi ile harcanabilir gelir ve 

tüketici fiyat endeksi arasında pozitif bir ilişki olduğunu, diğer 

değişkenlerle arasında ise anlamlı ve negatif bir ilişki olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Badurlar (2008), Türkiye’nin 1990-2006 yılları arasındaki verileri 

kullanarak oluşturduğu ampirik analizinde makroekonomik 

değişkenler ile konut fiyatları arasındaki dinamik ilişkiyi incelemiştir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiyi Johansen Eşbütünleşme 

testini kullanarak analiz ettiğinde uzun dönemde aralarında bir ilişki 

olduğunu tespit etmiştir. Vektör Hata Düzeltme yöntemini kullanarak 

kısa dönemde ise aralarındaki ilişkinin, konut fiyatları ile döviz kuru 

ve faiz arasında çift taraflı bir nedensellik olduğunu ortaya koymuştur. 

Konut talebi ve arzı belirleyicilerine yönelik Saner (2008: 85-100), 

yaptığı çalışmasında Türkiye ekonomisi üzerinde 1923-2006 dönemi 
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verilerini kullanarak konut talebi ve arzını belirleyen faktörleri 

incelemiştir. Aralarındaki uzun dönem ilişkiyi Johansen ve Juselius 

yöntemlerini kullanarak analiz etmiştir. Çalışmasının sonucunda gelir 

ve faiz ile konut talebi arasında pozitif bir ilişki olduğunu; fiyat, gelir 

ve parasal büyüklüklerle konut arzı arasında ise pozitif bir ilişki 

olduğunu tespit etmiştir. 

Öztürk ve Fitöz (2009), yılında yaptıkları analizlerinde konut arzı ve 

talebini incelemek için 1968-2006 dönemindeki verileri ele 

almışlardır. Kişi başına gelir, faiz oranı, konut fiyatları değişkenlerini 

incelemek için regresyon yöntemini uygulamışlardır. Türkiye 

üzerindeki analizlerinde konut fiyatları ile konut arzı, konut talebi, kişi 

başına gelir arasında ki ilişkinin pozitif yönde gerçekleştiğini ortaya 

koymuşlardır. 

Katrakilidis ve Trachanas (2012), konut fiyatları ile seçilmiş bazı 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi Yunanistan ekonomisi 

özelinde 1999-2011 dönemi verilerini kullanarak analiz etmişlerdir. 

Konut fiyatları ile sanayi üretim ve tüketici fiyat göstergeleri 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Asimetrik ARDL Eşbütünleşme 

testini kullanarak yaptıkları ampirik çalışmalarının sonucunda kısa ve 

uzun dönemde konut fiyatlarıyla makroekonomik değişkenler arasında 

asimetrik bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çankaya (2013), analizinde 75 farklı ülkenin konut fiyat endeksleri ile 

seçili bazı makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 1995-2012 

dönemi verilerini kullanarak analiz etmiştir. Değişkenler arasındaki 
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ilişkiyi Panel Veri Analizi yöntemini kullanarak incelemiştir. 

Çalışmasının sonucunda konut fiyat endeksleri ile yıllık harcanabilir 

gelir, kredi faiz oranları ve GSYİH arasında pozitif bir ilişki ve ayrıca 

nüfus ile istihdamla arasında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.  

Lebe ve Akbaş (2014), konut talebinin ekonomik etkilerini analiz 

etmek amacıyla 1970-2011 dönemi verilerini dikkate almışlardır. 

Konut fiyatı, sanayileşme, faiz, medeni durum gibi değişkenleri 

Eşbütünleşme, ve Bootstrap Granger Nedensellik yöntemlerini 

kullanarak analiz etmişlerdir. Türkiye ekonomisine yönelik yaptıkları 

analizlerinin sonucu medeni durum, sanayileşme ve kişi başına gelirin 

konut talebini pozitif yönlü olarak; faiz ve konut fiyatlarının ise ters 

yönlü olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Paksoy vd. (2014), çalışmalarında 2010-2014 yılları arasındaki 

verileri ele alarak konut fiyat endeksleri ile enflasyon arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Türkiye ekonomisinde ki düzey bölgeleri 

konut fiyat endeksleri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi Hacker-Hatemi-

J yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda Türkiye 

ekonomisinde konut fiyatlarındaki değişimin enflasyona sebep 

olmadığını ortaya koymuşlardır. 

Uysal ve Yiğit (2016), analizlerinde 1975-2015 dönemindeki verileri 

ele alarak konut talebinin belirleyenlerini incelemeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmalarında fiyat, faiz, kişi başına gelir, kentleşme ve M2 parasal 

büyüklük değişkenlerini analiz etmek için Johansen ve Johansen-

Juselius Eşbütünleşme yöntemini uygulamışlardır. Analizlerinin 
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sonucu kişi başına gelir, kentleşme ve faiz ile konut talebi arasında ki 

ilişkinin pozitif yönlü olduğunu ortaya koyarken bu değişkenler 

arasında en önemli belirleyenin gelir olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çetin ve Doğaner (2017), çalışmalarında inşaat sektörünün önemli 

değişkenleri olan konut fiyat endeksleri ile inşaat güven endeksi 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 2011-2017 yılları arasındaki 

verileri dikkate alarak Granger Nedensellik yöntemini 

uygulamışlardır. Çalışmalarının sonucunda inşaat güven endeksinden 

konut fiyat endeksine yönelik tek taraflı bir nedensellik ilişkisi 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Karaağaç ve Altınırmak (2018), yılında yaptıkları çalışmalarında 

2010-2017 dönemi verilerini kullanarak Türkiye ekonomisinde ki 

düzey 2 bölgeleri konut fiyat endeksi ile seçili makroekonomik 

değişkenler ve tüketici fiyat endeksi arasındaki ilişkiyi analiz 

etmişlerdir. Granger Nedensellik Analizlerinin sonucunda tüketici 

fiyat endeksinden konut fiyatlarına yönelik tek taraflı; konut fiyat 

endeksinden sanayi ve istihdam üretim endeksine yönelik tek taraflı 

ayrıca konut fiyatları ile tüketici güven endeksi arasında çift taraflı 

olmak üzere çalışmalarında üç farklı nedensellik ilişkisi tespit 

etmişlerdir. 

Kolcu ve Yamak (2018), 2010-2017 yılları arasındaki aylık verileri 

kullanarak konut kredisi faizleri ve gelirin konut fiyatları üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Analizlerinde ARDL sınır testini kullanarak 

kısa ve uzun dönemde ki ilişkilerini ortaya koymuşlardır. 
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Çalışmalarının sonucunda uzun dönemde gelirle konut fiyatları 

arasında pozitif bir ilişki olduğu ve konut kredisi faizinin konut 

fiyatları üzerinde bir etkisi olmadığını tespit etmişlerdir. Kısa 

dönemde ise konut kredisi faizi ile konut fiyatları arasında negatif bir 

ilişki olduğu ortaya konulmuştur. 

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada konut fiyat endeksi ile enflasyon arasındaki ilişkileri 

analiz etmek için, konut piyasasındaki fiyat değişimlerini yansıtan 

konut fiyat endeksleri ile fiyatlar genel düzeyindeki değişimi yansıtan 

tüketici fiyat endeksi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda konut fiyat 

endeksi değişkeni olarak KFE (Konut Fiyat Endeksi), YKFE (Yeni 

Konutlar Fiyat Endeksi) ve YOKFE (Yeni Olmayan Konutlar Fiyat 

Endeksi) kullanılmıştır.  

Bunlar; 

Konut Fiyat Endeksi (KFE): Türkiye genelini temsil etmek üzere, 

konutların gözlemlenebilen özelliklerine bağlı kalite etkisinden 

arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, hedonik regresyon 

yöntemi kullanılarak oluşturulan fiyat endeksidir. 

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE): Türkiye genelini temsil 

etmek üzere, yapım yılı son iki yıl (içinde bulunulan yıl ile bir önceki 

yıl) olan konutlar için, hedonik regresyon yöntemi kullanılarak 

hesaplanan fiyat endeksidir. 
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Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE): Türkiye genelini 

temsil etmek üzere, yapım yılı son iki yıldan önce olan konutlar için, 

hedonik regresyon yöntemi kullanılarak hesaplanan fiyat endeksidir. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketiciler tarafından satın alınan 

mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen değişimleri hesaplayan 

endekstir. 

Analizlerde 2010:01-2020-11 dönemi aylık verilerinden yararlanılmış 

olup, analizlerde dikkate alınan değişkenlere yönelik veriler Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

(EVDS)’den elde edilmiştir. 

Analizlerde dikkate alınan değişkenlerin durağanlığını test etmek için 

Phillips-Perron durağanlık testinden, değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin varlığını araştırmada Johansen eşbütünleşme 

testinden ve son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini 

test etmede Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. 

Granger (1969), nedenselliği genel olarak; Y değişkeninin öngörüsü, 

X değişkeninin geçmiş değerleri kullanıldığında, geçmiş değerlerinin 

kullanılmadığı duruma göre daha başarılı oluyorsa X, Y’ nin Granger 

nedenidir biçiminde tanımlamıştır. 

Bu bağlamda Granger testinde değişkenlerin birbirlerini ne yönde ve 

nasıl etkiledikleri yani X’ in mi Y’ nin nedeni olduğu ya da Y’nin mi 

X’in nedeni olduğu analiz edilmektedir (Takım, 2015: 6). Bu yönde 
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Granger’ in denkleminde Y yerine TÜFE; X yerine KFE değişkenleri 

yazıldığında aşağıdaki denklem elde edilecektir. 

TÜFE = ∑ 𝜎𝑛𝑖=1 i TÜFE (t – i) + ∑ 𝜕𝑚𝑗=1 j KFE (t – j) + ut1               (1) 

KFE = ∑ 𝛽𝑛𝑖=1 i KFE (t - i) + ∑ 𝛼𝑚𝑗=1 j TÜFE (t - j)  + vt2                 (2) 

Sınanacak olan hipotez çift taraflı oluşturularak nedensellik ilişkisinin 

tek yönlü mü yoksa karşılıklı mı olduğu tespit edilmektedir. Analiz 

hata terimlerinin önünde yer alan bağımsız değişken katsayısının sıfıra 

eşit olup olmaması yönünde test edilerek yapılmaktadır. Bu 

doğrultuda 𝜕 j katsayısının belli bir anlamlılık seviyesinde, sıfırdan 

farklı olması durumunda KFE’ nin TÜFE‘ ye neden olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır ve bu sonuç KFE den TÜFE’ ye doğru tek taraflı 

nedensellik olarak yorumlanmaktadır. 𝛼 j katsayısının da belli bir 

anlamlılık seviyesinde, sıfırdan farklı olması durumunda TÜFE’ nin 

KFE’ye neden olduğu söylenmektedir. Bu durumda TÜFE’den 

KFE’ye doğru tek taraflı nedensellik şeklinde açıklanmaktadır. Aynı 

zamanda 𝜕j ve 𝛼j değerlerinin ikisinin de belli anlamlılık seviyesinde 

sıfırdan farklı oldukları anda KFE - TÜFE’ nin; TÜFE’ de KFE’ nin 

nedeni olduğu yani aralarında çift taraflı bir nedensellik olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Uzunöz ve Akçay, 2012: 8-9). 

Granger analizinin yapılabilmesi için değişkenlere ait verilerin 

durağan olması gerekmektedir. Bu nedenle Granger Nedensellik 

Testini uygulamadan önce serilerin durağanlıklarını test etmek için 

ADF ve Phillips-Perron birim kök testlerinden yararlanılmıştır. 
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3. ANALİZ SONUÇLARI 

Analizde kullanılan konut fiyat endeksi (KFE), yeni konutlar fiyat 

endeksi (YKFE), yeni olmayan konutlar fiyat endeksi (YOKFE) ve 

enflasyon (TÜFE) değişkenlerinin durağanlık düzeylerini 

belirleyebilmek için ADF ve Phillips-Perron birim kök testlerine 

başvurulmuş; daha sağlıklı sonuçlar vermesinden dolayı Phillips-

Perron testi dikkate alınmıştır. Phillips-Perron test sonuçları Tablo-

1’de gösterilmiştir. 

Tablo- 1: Phillips-Perron Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler Level (Intercept) 1 st Difference (Intercept) 

Adj. t-Stat Prob.* Adj. t-Stat Prob.* 

KFE 3.324415 1.0000 -5.717970 0.0000 

YKFE 3.889403 1.0000 -5.903264 0.0000 

YOKFE 3.153148 1.0000 -5.902625 0.0000 

TÜFE 5.597534 1.0000 -6.878170 0.0000 

Not: *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Test critical values: 1% level -3.481623; 5% 

level -2.883930; 10% level -2.578788. 

 

Tablo-1’e göre analizlerde dikkate alınan tüm değişkenlerin 

seviyesinde durağan olmadıkları, ancak birinci farklarında I(1) 

durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. 

Granger nedensellik yöntemine geçmeden önce analiz için en elverişli 

gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Analizlerde 

kullanılabilecek gecikme uzunluğu kriterleri genel olarak; LR Test 

İstatistiği (LR), Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri 

(SC), Nihai Tahmin Hatası (FPE), Hannan- Quinn Bilgi Kriterleri 
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(HQ) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Uygun gecikme uzunluğunu 

belirlemeye yönelik test sonuçları Tablo-2de yer almaktadır. 

Tablo- 2: Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1299.673 NA   9689.355  20.53029  20.61987  20.56669 

1 -449.9894  1632.464  0.019256  7.401407   7.849311*  7.583385 

2 -418.1670  59.13444  0.015021  7.152236  7.958463  7.479796 

3 -393.3674  44.52208  0.013102  7.013660  8.178209  7.486803 

4 -350.9965   73.39846*   0.008681*   6.598370*  8.121242   7.217095* 
* indicates lag order selected by the criterion. 

 

Tablo-2’ye göre en uygun gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenmiştir. 

Durağanlık testine göre analizlerde dikkate alınan değişkenlerin 

birinci faklarında durağan hale geldikleri tespit edilmişti. Dolayısıyla 

aynı düzeyde durağan hale gelen seriler arasında uzun dönem ilişkinin 

olup-olmadığını belirlemek amacıyla Johansen eşbütünleşme testine 

başvurulmuştur. Analiz sonuçları Tablo-3’de düzenlenmiştir. 
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Tablo- 3: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Date: 02/12/21   Time: 10:46 

Sample (adjusted): 2010M06 2020M11 

Included observations: 126 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: KFE TUFE YKFE YOKFE  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     

None *  0.241625  60.56294  47.85613  0.0021 

At most 1  0.130825  25.71424  29.79707  0.1375 

At most 2  0.041368  8.047728  15.49471  0.4603 

At most 3  0.021391  2.724478  3.841466  0.0988 

     

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     

None *  0.241625  34.84870  27.58434  0.0049 

At most 1  0.130825  17.66651  21.13162  0.1428 

At most 2  0.041368  5.323250  14.26460  0.7006 

At most 3  0.021391  2.724478  3.841466  0.0988 

     

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
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Tablo-3’de yer alan hem öz değer hem de iz istatistiği değerleri, 

değişkenler arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisinin 

varlığına işaret etmektedir. 

Analizlerimizde son olarak değişkenler arasında bir nedensellik 

ilişkisinin olup-olmadığı araştırılmış ve bunun için Granger 

nedensellik testine başvurulmuştur. 

Tablo- 4: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/12/21   Time: 11:04 

Sample: 2010M01 2020M11 

Lags: 4 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 TUFE does not Granger Cause KFE  127  4.05496 0.0041 

 KFE does not Granger Cause TUFE  1.05305 0.3830 

    
 YKFE does not Granger Cause KFE  127  2.89434 0.0251 

 KFE does not Granger Cause YKFE  3.90849 0.0051 

     YOKFE does not Granger Cause KFE  127  5.78133 0.0003 

 KFE does not Granger Cause YOKFE  6.73731 6.E-05 

     YKFE does not Granger Cause TUFE  127  1.47096 0.2154 

 TUFE does not Granger Cause YKFE  1.17140 0.3270 

    
 YOKFE does not Granger Cause TUFE  127  1.22600 0.3035 

 TUFE does not Granger Cause YOKFE  3.05088 0.0196 

     YOKFE does not Granger Cause YKFE  127  3.77856 0.0063 

 YKFE does not Granger Cause YOKFE  4.00269 0.0044 
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Tablo-4’e göre YKFE ile KFE ve YOKFE ile KFE arasından iki 

yönlü, TÜFE ile KFE ve TÜFE ile YOKFE arasında tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnşaat sektörü içerisindeki en önemli kalemlerden biri olan konut 

sektörü artan nüfusla birlikte giderek önem kazanmaktadır. Bireyler 

tarafından barınma ihtiyacına yönelik olarak ayrıca yatırım amacıyla 

konut talep edilmekte ve bu durum ekonominin canlanmasını 

sağlamaktadır. Bireylerin konut talep ederken dikkat ettikleri en 

önemli unsur konut fiyatlarıdır. Konut fiyatlarındaki dalgalanmalar 

bireylerin taleplerinde belirsizlikler oluşturarak ekonominin de 

olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Ayrıca Türkiye’de 

son zamanlarda makroekonomik büyüklüklerden biri olan 

enflasyondaki artışların en önemli kaynaklarından birisinin konut 

fiyatları olduğu ifade edilmektedir. 

Bu çalışmada konut fiyat endeksleri ile enflasyon arasındaki ilişkilerin 

ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesi amaçlanmıştır. 2010:01-

2020:11 dönemine ilişkin aylık verilerin dikkate alındığı analizlerde 

konut fiyat endeksleri olarak, KFE, YKFE ve YOKFE kullanılmış, 

enflasyon göstergesi olarak da TÜFE’den yararlanılmıştır. 

Analizlerde dikkate alınan değişkenlerin durağanlığını test etmek için 

Phillips-Perron durağanlık testinden, değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin varlığını araştırmada Johansen eşbütünleşme 
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testinden ve son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini 

test etmede Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre, tüm değişkenlerin birinci farklarında durağan 

hale geldikleri tespit edilmiştir. Johansen eşbütünleşme testine göre, 

değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu görülmüş ve  

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise YKFE ile KFE ve 

YOKFE ile KFE arasından iki yönlü, TÜFE ile KFE ve TÜFE ile 

YOKFE arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ 

Çalışma hayatının vazgeçilmez ve en temel unsuru olan çalışan ile işin 

gerekliliklerince çalışanın belirli niteliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu niteliklerin işin gereğinden fazla olması haline aşırı 

niteliklilik, işin gereğinden az olması durumuna ise düşük yeterlilik 

şeklinde tanımlanır. Her iki durumunda iş doyumu üzerinde yıkıcı 

etkilerinin olduğu, dolayısıyla da çalışma ilişkilerini, verimi ve 

etkinliği olumsuz anlamda etkilediği söylenebilir.  

 

Türkiye gibi nüfus artış oranının yüksek olması sebebiyle, genç 

nüfusun fazla; buna karşın nitelik gerektiren işlerin aynı oranda 

yüksek olmadığı ülkelerde aşırı nitelikliliğin sıklıkla karşılaşılan bir 

sorun olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda iş verimliliği ve 

işletmelere ciddi etkileri bulunmaktadır. Ancak, aşırı niteliklilik, 

sadece iş verimini ve işletmeleri etkilemekle kalmamakta aynı 

zamanda ülke ekonomileri üzerinde de önemli boyutta etki 

oluşturmaktadır. İnsanları ihtiyaç duyulmayacak, kullanılmayacak 

düzeyde bilgi ile donatmanın, eğitimden kaynaklanan bir maliyeti 

olmadığını savunmak akılcı bir yaklaşım olamaz. Eğitilen bireyler için 

aileler ve dahası ülkeler önemli ölçüde kaynak ayırmak durumunda 

kalmaktadır. Bunun yanı sıra, ihtiyaç duymayacağı bu eğitimi aldığı 

süre zarfında da çalışmaması dolayısıyla, ulusal ve uluslararası 

anlamda katma değer oluşturmadığı düşünüldüğünde, aslında yerinde 

saymanın da bir kayıp olduğu şu günlerde, işgörenlerdeki aşırı 

niteliklilik önemli ölçüde istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Bu 

sebeple, bu çalışmada, aşırı niteliklilik algısı üzerinde durulmuştur. 
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Aşırı nitelikliliğin sebebi, eğitim seviyelerinin eğitimli bir işgücü 

talebinden çok daha hızlı artmış olması ile ilişkilendirilebilir (Mottaz, 

1984: 599-600). Bu eğilim, ekonomistlerin gelecekteki üniversite 

mezunlarının %25 ila %30' unun istihdam edileceğine dair 

öngörülmektedir (Bounds, 1994). Algılanan aşırı niteliklilikteki artışa 

ilişkin diğer açıklamalar arasında, çalışanların kurumsal küçülme, 

yeniden yapılanma ve benzeri nedenlerden dolayı optimal istihdamdan 

daha azını kabul etmeleri ve doğal olarak istihdam esnekliğini 

sınırlayan çift kariyerli ailelerdeki artış sayılabilmektedir (Feldman, 

1996; Johnson ve Johnson, 2000: 538). Kesitsel verileri kullanan çok 

sayıda çalışma, aşırı eğitim veya aşırı niteliklilik düzeyindeki işgücü 

piyasası uyumsuzluğunun, daha düşük ücretler, düşük iş doyumu ve 

daha yüksek işgücü devri şeklinde olumsuz işgücü piyasası 

sonuçlarıyla ilişkili olduğunu bulmuştur (Mavromaras ve diğ., 2013: 

382).  

 

Tüm bu olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye’de aşırı niteliklilik 

üzerine yapılmış çalışma sayısının kısıtlı olması alan yazına önemli 

ölçüde katkı sağlayacaktır. 
 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Aşırı Niteliklilik 

 

Ulusal Meslek Sınıflamasından (NOC) elde edilen verileri kullanarak, 

500'den fazla meslekte çalışmak için gereken beceri düzeylerini 

tahmin etmek mümkündür. NOC' ye atanan kodlar hem emek 
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piyasasında gerekli olan eğitim seviyesini hem de polis memurları ve 

hemşirelerde olduğu gibi deneyim, spesifik eğitim ve sağlık ve 

güvenlik ile ilgili sorumlulukları içeren bazı ölçütleri ilişkilendirmek 

için kullanılabilir (Li, Gervais, ve Duval, 2006: 4). 

 

Aşırı niteliklilik, genellikle çok sayıda yetersiz istihdam durumundan 

birine atıfta bulunan çok boyutlu bir terim olarak kabul edilmektedir. 

Bu durumlardan daha yaygın olanları şunlardır: Verilen bir iş için, 

aşırı eğitim, aşırı deneyim ve yetersiz kullanım becerisi, eğitim, 

deneyim veya beceri için sırasıyla daha büyük bir düzeye (veya 

uyuşmazlığa) sahip olmak olarak tanımlanır (Finea ve  Nevo, 2008: 

346). 

 

NOC verilerine göre, işlerinden dolayı aşırı yetki alan üniversite 

eğitimi almış işçi sayısı 2001'den 1993'e göre neredeyse üç kat arttı. 

2001'de bir noktada 1993 yılında 251.600 olan bu durum 331.100 

işçinin yaşadığı tahmin ediliyor (Li, Gervais, ve Duval, 2006: 4). 

 

Bir iş için fazla niteliklere sahip olmak, aynı işte 'nitelikli' kişilere 

kıyasla fazla yetkilendirilmiş kişilerin ücretlerinin artmasını sağlar, 

ancak aynı niteliklere sahip 'doğru' yerleştirilen kişilere kıyasla daha 

düşük kazanç sağlarlar. Bir işte aşırı nitelikli olmak işe göre prim 

getirir, ancak yeterliliğe göre değerlendirildiğinde bir dezavantaj 

oluşturur (Brynin ve Longhi, 2009). Genel bir kavram olarak, aşırı 

niteliklilik, işsizlik teriminin geniş tanımlamasının bir parçası olarak 

görülebilir; bu, bazı iş standartlarına kıyasla daha düşük kaliteli 

istihdam durumudur (Feldman, 1996: 386; Finea ve Nevo, 2008: 347). 
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Bir öğrenci ya da politika üreticisinin perspektifinden bakıldığında, 

aşırı niteliklilik ve akademik eğitim arasındaki ilişki oldukça güçlüdür 

(Frenette, 2004: 29). Aşırı nitelikliliğe neden olan fenomeni açıklamak 

için birbiriyle yarışan iki ana yaklaşımdan biri; aşırı nitelikliliğin, 

emek piyasasında sağlanan ve talep edilen niteliklerin katılıkları ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan uyum sorunları nedeniyle piyasa 

verimsizliklerini temsil ettiği savunulmaktadır. Çalışanların en uygun 

iş - eğitim niteliklerine sahip olmalarını kısıtlayan bu katılıklar, bilgi 

sorunlarından (özellikle çalışma hayatı aktörleri için), yarı zamanlı iş 

veya coğrafi faktörlerden dolayı emek hareketliliğinin sınırlı olması 

veya cinsiyetten kaynaklanabilir (Wirz ve Atukeren, 2005: 1). 

 

Ancak, aşırı niteliklilik alt boyutlarından algılanan uyumsuzluğun iş 

doyumu boyutlarında herhangi bir etkiye sahip olmadığını 

bulgulamaktadır (Karacaoğlu ve Arslan, 2019: 107). 
 

İş Doyumu 

 

İş doyumu, sosyal bilimler alanında büyük bir ilgi gören başlıklardan 

biridir. Alan yazında, insanların iş doyumunu ölçmek için tasarlanan 

anketlere verilen yanıtların anlamsız olmadıkları, aksine meslekten 

çıkma ve devamsızlık gibi bireysel davranışların yönleri hakkında 

anlamlı bilgiler verdikleri savunulmaktadır (Shields ve Price, 2002: 

296). Üstelik, iş doyumu, bireysel refahın güçlü bir göstergesi olarak 

görülmektedir (Judge ve Watanabe, 1993). 
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Doyum kelimesinin TDK sözlüğünde karşılığı “hoşnut olma durumu, 

doyma işi, yetinme, kanma, kanaat, bazı istekleri giderme, tatmin” 

şeklindedir (TDK, 2018’den aktr. Çevik Taşdemir: 2019: 51). 

Örneğin, Miner (1992) "iş doyumunun genel olarak mesleki tutumlara 

eşdeğer kabul etmek" ve daha yakınlarda Brief (1998) "iş doyumunun 

bir tutum olduğunu" belirtmektedir (Weiss, 2002). Diğer taraftan, iş 

doyumu işgörenin yürütmekte olduğu işle ilgili beklentilerine ile 

doğru ilişkilidir. İş doyumunu yürütülen işin sağladığı kişisel gelişim 

fırsatları, kişilerarası ilişkiler, çalışılan işin çalışma koşulları ve maddi 

getirileri olarak sınıflandırmışlardır (Efeoğlu ve Özgen, 2007). 
 

Clark'ın (1998) görüşüne göre, kişisel özelliklere göre iş doyumunda 

değişiklikler olmaktadır. İş doyumunu oluşturan faktörler işin 

kendisinden kaynaklanan ve bireysel olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir; 

 

• İşin kendisinden kaynaklanan faktörler; işin genel nitelikleri, 

işgörenin elde ettiği gelir, işin zorluk kademesi, ilerleme imkanı, 

ödüllendirme sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları, 

iş stresi, işletmenin görünümü, işgörenlerin kararlara katılım 

derecesi iken, 

• Bireysel faktörler ise; yaş, cinsiyet, medeni hal, deneyim, kişilik, 

sosyal kişilik, eğitim düzeyi, beklentileridir(Blegen, 1993). 

 

Kadın çalışanların erkek çalışanlardan; eğitim düzeyleri yüksek olan 

çalışanların iş doyumu düzeylerinin diğer çalışanlardan; büyük 

işletmelerde çalışanların iş doyumu düzeylerinin küçük işletmelerde 
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çalışanlara göre daha yüksek olduğu alan yazın araştırmalarında tespit 

edilmiştir (Efeoğlu ve Özgen, 2007). Öte yandan, bulgular ayrıca daha 

fazla içsel ödüllere yol açmayan eğitimin iş doyumunu önemli ölçüde 

azaltabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, eşit düzeyde içsel ödüller 

bildiren çalışanlar için iş doyumu, daha iyi eğitimli çalışanlar arasında 

oldukça düşük olma eğilimindedir (Mottaz, 1984: 599-600).  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Çalışanların aşırı niteliklilik ve iş doyumu üzerindeki etkisini 

belirlemek maksadıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, öncelik olarak 

araştırmanın örneklemi ve araştırmada kullanılan ölçeklere dair 

bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında, belirlenen örneklemden elde 

edilen bulgular doğrultusunda oluşturulan araştırma modeline dair 

birtakım analizler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, öncelik olarak, 

araştırma değişkenlerinin durumuna dair keşfedici ve doğrulayıcı 

faktör analizleri uygulanmış olup, akabinde değişkenler arası 

korelasyonlar bulgulanmıştır. Sonrasında ise mevcut modele dair 

oluşturulan yapısal eşitlik modeliyle modelin toplu birşekilde uyum 

iyiliği testleri gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arası regresyon analiz 

sonuçları ve hipotezlerin sonuçları da uyum iyiliği testleri yapılırken 

belirtilmiştir. Tüm bu analizler ışığında ulaşılan bulgular mevcut alan 

yazın ile kıyaslanarak araştırmacılara, yöneticilere, politika yapıcılara 

önerilerde bulunulmuştur. Alan yazından yola çıkarak oluşturulan 

hipotezler çerçevesinde yapılandırılan araştırmanın modeli Şekil 1’ de 

sunulmuştur. 
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Araştırmada, birincil veri toplama yöntemi olan anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket, 2018 yılının mart ve haziran ayları arasında 

Gaziantep ilindeki kamu ve özel sektörde çalışan hemşirelere 

uygulanarak, gerekli veriler elde edilmiştir.  
 

Ankette, aşırı niteliklilik ve iş doyumundan oluşturulan hipotezler 

doğrultusunda sorular sorulmuştur. Söz konusu anket formu iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci 

bölümde ise, Gaziantep ilindeki kamu ve özel sektörde çalışan 

hemşirelere çalışma hayatına yönelik tutumlarına ilişkin sorular yer 

almaktadır.  
 

Araştırmanın Örneklemi 
 

Araştırma problemine cevap aranması için tüm insanların oluşturduğu 

grup araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın evreni,  

Gaziantep illinde kamu ve özel sektörde görev yapan hemşirelerdir. 

Örneklemde TÜİK (2017) verilerine göre 3506 kişi bulunmaktadır.  
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Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları dahilinde %5’lik bir kabul 

edilebilir hata payı dikkate alınarak örneklemin büyüklüğüne 

istinaden, 347 denek ile anket yapılması gerektiği hesap edilmiştir 

(Weiers, 2008:300). Bu bağlamda, kümelere göre örnekleme 

yöntemiyle basit tesadüfî yöntemle belirlenen, toplamda 420 işgörene 

yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulaması yapılması 

planlanmıştır. Bu anketlerin, 402’si geri dönmüş, 381’i ise analiz 

yapmak için uygun nitelikte bulunmuştur. 
 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler incelendiğinde 

katılımcıların %18,9’unun erkek (n=72), %81,8’inin kadın (n=308) 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşa göre dağılımı 

incelendiğinde yaş ortalamasının 29,56 olduğu bulgulanmıştır.  
 

Katılımcıların%33,6’sı lise (n=128) düzeyinde, %19,9’u önlisans 

(n=76) düzeyinde, %37,3’ü lisans (n=142) düzeyinde olup, %7,6’sı ise 

lisansüstü düzeyde (n=29) eğitim derecesine sahiptir. %51,2’si iş 

deneyimlerinin 0-5 yıl arası (n=195), %22,6’ sı 6-10 yıl arası (n=86), 

%12,6’sı 11-15 yıl arası (n=48), %7,1’i 16-20 yıl arası (n=27), %3,9’u 

ise 21 ve üzeri yıl deneyime (n=15) sahiptir. %30,5’inin medeni 

durumunun evli (n=116), %69,5’inin ise medeni durumunun bekar 

(n=265) olduğu görülmektedir.  
 

Araştırmanın Ölçekleri 
 

Çalışanların aşırı niteliklilik algısının iş doyumu üzerine etkilerini 

belirlemek için araştırmada kullanılan ölçeklere dair bilgiler aşağıda 
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belirtilmektedir. Araştırmanın modeli ve hipotezlerini test etmek için 

gizli değişkenlerle yol analizi gerçekleştirilmiştir. Gizli değişkenlerle 

yol analizi yapabilmek için değişkenlerin ölçümünde kullanılan ölçüm 

araçlarının tümü geçerli ve güvenilir olmalıdır (Şimşek, 2007: 19). 

Bundan dolayı, araştırmada kullanılan tüm ölçeklere dair 

gerçekleştirilen geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarına dair sonuçlar, 

ölçeklerle ilgili bölümlerde belirtilmektedir.  

 

Aşırı niteliklilik ve iş doyumu ölçeklerinin KMO değerleri .70 üstünde 

olup, Bartlett’s testinin anlamlı olarak belirlenmesinden ötürü, veri 

sayısının faktör analizi için yeterli olduğu bulgulanmıştır. Ölçeklere 

ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları, keşfedici faktör analizleri 

ve korelasyon analizi SPSS 15.0 ile doğrulayıcı faktör analizleri ve 

uyum iyiliği analizleri ise AMOS 6.0 programı ile analiz edilmiştir. 
 

Aşırı Niteliklilik Ölçeği: Bu çalışmada kullanılan aşırı niteliklilik 

algısını ölçmek üzere Lee ve Chou (2016) tarafından geliştirilen ölçek 

geçerleme çalışması yapılarak kullanılmıştır. Aşırı niteliklilik 

ölçeğinde cevaplar 5‘li likert ölçeği olarak alınmıştır (1-Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum, 5-

Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğe ilişkin, ölçek geçerleme çalışmaları, 

ölçek geçerleme prosedürlerine uygun olarak İngilizce-Türkçe 

çevirileri alanında uzman araştırmacılar tarafından gerçekleşmiş olup, 

pilot örneklemde ve asıl örneklemde uygulanarak keşfedici faktör 

analizi SPSS paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi AMOS 

paket programı ile gerçekleştirilmiştir.  
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Bu araştırmada ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için öncelikli 

olarak keşfedici faktör analiz gerçekleştirilmiştir. SPSS 15.0 paket 

programıyla gerçekleştirilen keşfedici faktör analizi neticesinde, 

örneklemden elde edilen verilerin, ölçeğin ikili faktör yapısına uyum 

sağladığı bulgulanmıştır. Analiz neticesinde, ölçeğin faktör yüklerinin 

.48 ile .77 arasında olduğu bulgulanmıştır. Ölçeğin Keiser-Meyer- 

Olkin analiz sonucu .73 ve Barlett testi anlamlı (p=.000) olarak 

bulgulanmıştır. Hair vd. (2006: 778) ölçeğin güvenilirliğinin “iyi” 

olarak kabul edilebilmesi için güvenilirliğin 0.70 ve üzerinde olması 

gerekliliğini belirtmektedir. Bu araştırmada, ölçek güvenilirliklerinin 

0.70-0.85 arasında olan “aşırı niteliklilik” ölçeği güvenilirlik 

bakımından “iyi” dir.  

 

İş Doyumu Ölçeği: Bu çalışmada kullanılan iş doyumu ölçeği ile 

ilgili soruları ise Kuzgun ve diğ., (1999)’nin oluşturduğu ölçek 

soruları ve ayrıca alan yazından derlenen sorular eklenerek 

oluşturulmuştur. İş doyumu ölçeklerinde cevaplar 5‘li likert ölçeği ile 

alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 
 

Bu araştırmada ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için keşfedici 

faktör analiz yapılmıştır. SPSS 15.0 paket programıyla gerçekleşen 

keşfedici faktör analizi neticesinde araştırma verilerinin ölçeğin faktör 

ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Analiz neticesinde 7 maddeli olan 

ölçeğin faktör yüklerinin .54 ile .85 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçeğin Keiser-Meyer- Olkin analiz sonucu .77 ve Barlett testi 

anlamlı (p=.000) olarak bulgulanmıştır.  Hair vd. (2006: 778) ölçeğin 

güvenilirliğinin “iyi” olarak nitelendirilebilmesi adına güvenilirliğin 
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0.70 ve üzerinde olması gerekliliğini belirtmektedir. Bu araştırmada 

belirlenen ölçek güvenilirlikleri 0.70-0.85 arasında olan “iş doyumu” 

ölçeği güvenilirlik bakımından “iyi” olarak nitelilendirilmektedir.  

 

Bu analizlerin sonrasında, Amos 6.0 paket programında doğrulayıcı 

faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi neticesinde araştırma 

verilerinin, ölçeğin iki faktörlü yapısı ile uyumlu olduğu ve faktör 

yüklerinin .51 ile .85 arasında olduğu bulgulanmıştır.  
 

Araştırmanın Hipotezleri 
 

Göreceli yoksun bırakma teorisine göre, birey, içinde bulunduğu 

duruma tepkisi için öznel yargıya dayanır. Gerçek ile beklentinin 

arasındaki mesafeyi algıladığında, yoksulluk duygusu ve bu duruma 

binaen olumsuz iş tutumları yaşanacaktır (Lee ve Chou,2016). Birey, 

güçlü yönlerini keşfettiğinde, gerçek ile beklenti arasındaki fark 

ortaya çıkar ve algılanan aşırı niteliklilik görünür. Bu durum bireyde, 

iş doyumu gibi iş tutumlarını etkileyen bir yoksunluk ve haksızlık 

duygusu yaratacaktır (Feldman, Leana ve Bolino, 2002). Kişisel çevre 

uyumu kuramıyla uyumlu olarak, algılanan aşırı niteliklilik, iş için 

istenmeyen bir durumdur ki bu nedenle insanlar işlerinin hiçbir değeri 

veya zorluğu olmadığını hissedecek ve iş doyumu düşüklüğü gibi 

olumsuz iş tutumları yaşayacaklardır (Edward ve Cooper, 1990). 

Ampirik araştırmalarda, algılanan aşırı niteliklilik genellikle iş 

doyumu için öncül değişken olarak belirlenmiştir, algılanan aşırı 

nitelikliliğin, iş doyumsuzluğuna neden olabileceğini göstermektedir. 

(Fine ve Nevo, 2008; Maynard ve Parfyonova, 2013: 436).  
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Bunlara karşın, aşırı niteliklilik ve iş doyumu ile ilgili çok sayıda 

çalışmadan farklı olarak, aşırı niteliklilik ve iş performansı arasındaki 

ilişki iyi belirlenmemiştir. King ve Hautaluoma'da (1987) bulunan tek 

ampirik çalışmadan ikisinde, aşırı eğitimli işçilerin genel iş 

performansının, yeterli eğitimli işçilerden önemli ölçüde farklı 

olmadığını bulgulamış ve Bolino ve Feldman (2000:900), ise bu iki 

değişken arasında zayıf bir negatif korelasyon tespit etmiştir (Maynard 

ve Hakel 1999: 449’dan aktr. Maynard ve Parfyonova, 2013: 436). Bu 

nedenle, mevcut olan az sayıda çalışma birbirleri ile tutarlı sonuç 

vermemektedir. 

 

Algılanan aşırı nitelikliliği ölçmekle ilgili olarak, Han ve Morrow 

(1991), Öznel Emeksizlik Ölçeği'ni 8 maddeyle önermişlerdir, Bunun 

üzerine Johnson ve Johnson (1996), yetersiz olma algılarını ölçmek 

için aşırı kalifikasyon dizinini 10 madde ile geliştirmiş ve algılanan 

uyuşmazlığa bölünmüş olarak ifade etmiştir. Fine ve Nevo (2008)'un 

genel bilişsel açıdan bakıldığında, bilişsel uyuşmazlık ve bilişsel 

bozukluk olmak üzere iki faktörün de bulunduğu 9 maddeli algılanan 

kognitif aşırı niteliklilik anketi geliştirilmiştir.  
 

Lee ve Chou, aşırı niteliklilik ve iş doyumu ilişkisini inceleyerek dört 

boyut önermişlerdir. Bu boyutlardan ikisi aşırı niteliklilik algısının 

olmak üzere, algılanan uyum, algılanan gelişim; diğer ikisi de iş 

doyumunun olmak üzere; iç doyum ve dış doyum şeklindedir (Lee ve 

Chou, 2016). Kuzgun, Sevim ve Hamamcı ise iş doyumu ölçeğinin 

geliştirilmesi çalışmasında iş doyumuna ait niteliklere uygunluk ve 
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gelişme isteği olarak iki boyut saptamışlardır (Kuzgun, Aydemir-

Sevim ve Hamamcı, 1999).  
 

Bu araştırma, Gaziantep ilindeki kamu ve özel sektörde çalışan 

hemşireler araştırma evreni olarak kullanmaktadır. Aşırı niteliklilik 

için algılanan uyum, algılanan gelişim; iş doyumu için; niteliklere 

uygunluk ve gelişme isteği olarak toplamda dört boyut önerilmektedir. 

Önceki alan yazın aynı zamanda mesleki beklentilerin işçilerin iş 

doyumunun önemli derecede etkilediğini ortaya koymuştur.  
 

Hem araştırmacılar hem de yöneticiler, algılanan aşırı nitelikliliğin- 

işyerinin gereksinimlerinin ötesinde eğitim, deneyim ve/veya 

becerilere sahip olduğuna dair bir çalışan inancının – iş doyumsuzluğu 

yaratabileceğini, iş aramalarını tetikleyebileceği ve sonuçta işletme 

aleyhine eylemlere neden olabileceği hipotezini ortaya çıkarmıştır 

(Maynard, Taylor, ve Hakel, 2009, Feldman, 1996: 399; Fine ve 

Nevo, 2008).  

 

Diğer bir taraftan, algılanan aşırı niteliklik, iş doyumu ve daha yüksek 

ciro sonuçlarını ortaya çıkardığını öngörmektedir (Maynard, Joseph, 

& Maynard, 2006: 509), ancak alan yazın, aşırı nitelikliliği gerçek iş 

arama ve yüksek ciro davranışıyla sıkı sıkıya bağlamamıştır. 
 

Aşırı nitelikliliğin, iş doyumunu negatif etkilediği yapılan 

çalışmalarda saptanmıştır (Feldman, 1996: 399; Maynard ve Hakel 

1999: 449; Feldman, Leana ve Bolino, 2002; Maynard, Taylor ve 

Hakel, 2009). Dolayısıyla aşırı nitelikliliğin alt boyutları ile iş 
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doyumunun alt boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu 

öngörülmekte olup ve belirtilen hipotezler kurulmuştur. 
 

• Hipotez 1: Algılanan uyum ile niteliklere uygunluk arasında 

negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

• Hipotez 2: Algılanan gelişim ile niteliklere uygunluk arasında 

negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

• Hipotez 3: Algılanan uyum ile gelişme isteği arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

• Hipotez 4: Algılanan gelişim ile gelişme isteği arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 
 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Araştırma kapsamında, ilk aşamada katılımcıların aşırı niteliklilik 

algısının iş doyumu üzerine etkilerine dair ulaşılan verilerin 

ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki korelasyonlar 

incelenmiştir. Analizin bir sonraki aşamasındaysa yapısal eşitlik 

modeliyle kurulan araştırma modeline ilişkin yol analizi 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan yol analiziyle araştırmanın hipotezlerinin 

testi gerçekleştirilirken, aynı zamanda yapısal olarak ilişkileri 

açıklayan optimum araştırma modelinin belirlenmesi de 

hedeflenmiştir. 
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Tablo 1. Verilere ilişkin Ortalama, Standart Sapma ve Pearson 

Korelasyon Değerleri 
Değişkenler Ortalama Standart 

Sapma 

1 2 3 4 

Algılanan 

Uyum 

3,29 1,02     

Algılanan 

Değer 

3,46 0,94 ,417**    

Niteliklere 

Uygunluk 

3,16 0,96 ,290** ,293**   

Gelişme 

İsteği 

3,69 0,94 ,390** ,422** ,143**  

* p<.05. **p<.01 

 

Tablo 1’de de belirtildiği gibi gerçekleştirilen korelasyon analizi 

sonuçlarına göre nitelikli çalışan ölçeğinde “Gelişme isteği ile 

algılanan gelişim, niteliklere uygunluk ve gelişme isteği” boyutlar ile 

nitelikli çalışan boyutu arasında ilişki (0,390, 0,422, 0,143) vardır. 

“Niteliklere uygunluk ile algılanan uyum, algılanan gelişim” boyutları 

ile nitelikli çalışan boyutu arasında ilişki (0,290, 0,293) vardır.  
 

Araştırmada değişkenlerin ortalama değerleri, standart sapma 

değerleri, basıklık ve çarpıklık değerleri hedeflendiği gibi 

hesaplanmıştır. Shao(2002)’ göre araştırmada verilerinin normal 

dağılım göstermesi, basıklık ve çarpıklık değerlerinin ±3 arasında 

olmasına bağlıdır. Değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerleri ±3 
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arasında olduğu için araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği 

bulgulanmıştır. Bundan yola çıkılarak, verilere regresyon analizi, 

korelasyon analizi gibi parametrik testlerin uygulanabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
 

Çalışanların aşırı niteliklilik algısının, iş doyumu üzerine etkisini 

belirlemek için oluşturulan yapısal eşitlik modelinin analizi 

yapılmıştır. Yapısal eşitlik modeli, ölçeğin geçerliliğini test etmek 

maksadıyla kullanılmaktadır. Ölçme modeli, daha öncesinde 

yapılandırılmış olan bir model vasıtasıyla gözlenen değişkenler 

yardımı ile gizil değişken oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırmada 

çalışanların aşırı niteliklilik algısının, iş doyumu üzerine etkisinin 

modelinin testi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle anketteki ifadelerin 

ölçmeyi hedefleyen değişkenlerin ne ölçüde açıkladığı 

saptanmaktadır. Dolaylı olarak, birinci düzey doğrulayıcı faktör 

analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçları Tablo 2’ de belirtilmektedir. 

 

Tablo 2.  Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum İyiliği Değerleri 

DEĞİŞKENLER CFI
 

TLI CMIN/DF≤5 NFI RMSEA≤.08 

Araştırma Modeli ,92 ,86 3,00 .88 .073 

DEĞİŞKENLER 
FI

 
LI MIN/DF≤5 FI MSEA≤.08 

Araştırma Modeli 
92 86 ,00 88 073 
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Çalışanların aşırı niteliklilik algısının, iş doyumu üzerine olan etkisini 

belirlemek için oluşturulan yapısal eşitlik modeli analiz sonuçları 

Şekil 2’de belirtilmektedir. Modelin uyum indekslerine bakıldığında; 

CFI (Karşılaştırmalı uyum indeksi-Comperative fit index) değeri .92, 

TLI (Tucher- Lewis indeksi) değeri .86, NFI (Normlanmış uyum 

iyiliği indeksi) .88, CMIN/DF değerinin 3,00 ve RMSEA (Kök 

ortalama kare yaklaşım hatası- Root mean square error of 

approximation) değeri de .073’ tür. Bir araştırma modelinin kabul 

edilmesi bakımından, araştırmadaki RMSEA değerinin 0.08 altında 

olması gerekmektedir (Şimsek, 2007). Elde edilen bu değerler ile iyi 

uyum iyiliği değerleri ve standarda yakın değerlere (>.90) ulaşılması 

bakımından, araştırmanın yapısal eşitlik modelinin kabul edilebilir 

olduğu belirtilebilir.  

 

Şekil 2. Yapısal Model ve Analiz Sonuçları 
 

Analiz sonuçları incelendiğinde algılanan uyumun, niteliklere 

uygunluk boyutunu anlamlı olarak etkilediği, algılanan gelişimin, 

niteliklere uygunluk boyutunu anlamlı olarak etkilediği, algılanan 
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gelişimin, gelişme isteği boyutunu anlamlı olarak etkilediği 

belirlenmiştir. Yine algılanan uyumun, gelişme isteği üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Ancak etkilerin anlamlı olmasına 

karşın pozitif yönde olması ilgi uyandıran bir bulgudur.  
 

Analiz neticesinde değişkenler ayrı ayrı ele alındığında, aşırı 

nitelikliliğin iş doyumuna etkisinin olabileceğine dair belirtilere 

ulaşılması ilgi uyandırmaktadır. Öyle ki, .073 lük bir dolaylı etki 

belirlenmiştir. 
 

AMOS grafik menüsü yardımıyla çizilen yol diyagramı ile nitelikli 

çalışan alt boyutları arasındaki değerler standardize edilmiş 

korelasyon değerini göstermektedir. Algılanan gelişim ve niteliklere 

uygunluk korelasyon değeri 0,383, algılanan gelişim ve gelişme isteği 

korelasyon değeri 0,723 algılanan uyum ve niteliklere uygunluk 

korelasyon değeri 0,330, algılanan uyum ve gelişme isteği korelasyon 

değeri 0,762 olarak saptanmıştır. Standardize olmuş çözümleme 

değerleri her bir gözlenen değişkenin (maddenin) kendi gizil 

değişkenini ne ölçüde iyi temsil ettiğine dair fikir vermektedir (Aytaç 

ve Öngen, 2012).  
 

Araştırmanın kapsamında, hipotez testlerinin gerçekleştirilmesi 

aşamasında öncelik olarak değişkenler arası ilişkilerin çözümlenmesi 

maksadıyla korelasyon testi yapılmıştır. Daha sonrasında, doğrusal 

regresyon analizi sonuçları incelendiğinde algılanan uyum, algılanan 

gelişim boyutlarının; niteliklere uygunluk, gelişme isteği boyutlarının 

nitelikli çalışan boyutu üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda algılanan gelişim, algılanan uyum ile niteliklere uygunluk, 
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gelişme isteği alt boyutları (p<0,05) ile nitelikli çalışan arasındaki 

ilişki istatistiksel bakımdan anlamlı bulunmuştur. Algılanan uyum ile 

niteliklere uygunluk ve gelişme isteği alt boyutları arasında pozitif 

yönlü (R:0,456) bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca belirlilik katsayısı 

(R2: 0,208) hesaplanmış olup, algılanan uyum boyutu ile niteliklere 

uygunluk ve gelişme isteği boyutlarının %20,8’inin modeldeki 

değişkenlere bağlı olduğu söylenebilir. Algılanan gelişim ile 

niteliklere uygunluk ve gelişme isteği alt boyutları arasında pozitif 

yönlü (R:0,483) bir ilişki bulunmaktadır. Buna ek olarak, belirlilik 

katsayısı olan R2: 0,233 olup, algılanan gelişim boyutu ile niteliklere 

uygunluk ve gelişme isteği boyutlarının %23,3’ünün modeldeki 

değişkenlere bağlı olduğu belirtilebilir. “H1: Algılanan uyum ile 

niteliklere uygunluk arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır.” “H2: 

Algılanan uyum ile gelişme isteği arasında anlamlı ve negatif bir ilişki 

vardır.” “H3: Algılanan gelişim ile gelişme isteği arasında anlamlı ve 

negatif bir ilişki vardır.”” H4: “Algılanan gelişim ile niteliklere 

uygunluk arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır.”  Hipotezleri 

istatiksel olarak anlamlı ancak negatif değil pozitif olduğu için H1, 

H2, H3 ve H4 kısmen kabul edilmiştir.  
 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
 

Araştırmada elde edilen sonuç, iki temel bağımlı değişken olan 

işyerinde nitelikli çalışan algısını etkileyen faktörlerinden algılanan 

uyum ve algılanan gelişim ve aşırı niteliklilik ile iş doyumunun 

anlamlı olarak birbirlerini etkilediği birçok çalışmada görülmüştür.  
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Lee ve Chou (2016) yılındaki çalışmalarında, gerçek ile beklentinin 

arasındaki mesafe algıladığında, yoksulluk duygusu yaşayacak ve 

olumsuz iş tutumlarını yaşanacağını ifade etmiştir. Feldman ve 

arkadaşları (2002) ise birey, güçlü yönlerini keşfettiğinde, gerçek ile 

beklenti arasındaki fark ortaya çıkar ve algılanan aşırı niteliklilik 

görüneceğini ve bu durumun bireyde, iş tutumlarını etkileyen bir 

yoksunluk ve haksızlık duygusu yaratacağını belirtmişlerdir. Edward 

ve Cooper (1990) ise aşırı niteliklilik durumunun iş için istenmeyen 

bir durum olduğunu, bu nedenle insanların işlerinin hiçbir değeri veya 

zorluğu olmadığını hissedecek ve iş doyumu düşüklüğü gibi olumsuz 

iş tutumları yaşayacaklarını öne sürmüştür.  
 

Çalışmanın örneklemini Gaziantep sağlık sektöründe görev yapan 

kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışan hemşireler oluşturmaktadır, 

bu örneklemde iki temel bağımlı değişken olan algılanan uyum 

boyutunun ve algılanan gelişim boyutunun ile niteliklere uygunluk, 

gelişme isteği boyutları üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Ancak 

aşırı niteliklilik alt boyutları ile iş doyumu alt boyutları arasında 

negatif bir ilişki saptanmamıştır. Bulgular, Feldman, 1996: 399; 

Maynard ve Hakel 1999: 449; Feldman, Leana ve Bolino, 2002; 

Maynard, Taylor, ve Hakel, 2009’ un çalışmalarıyla uyumlu değildir.  

Bunun çeşitli sebepleri olabilir; 
 

• Hemşirelik mesleğinin özveri gerektiren ve manevi tatmin 

sağlayan dolayısıyla iş doyumunun yüksek meslekler arasında 

yer alması, 
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• Hemşirelik mesleğinin, sağlık sektöründe yer almasından 

kaynaklı olarak, spesifik bilgi ve eğitim gerekmesi, dolayısıyla, 

aşırı nitelikliliğin gerekliliğinin bulunması, 

• Araştırmanın yapıldığı dönemde yaşanan ekonomik krizinde 

etkisiyle, başka mesleklerde işsizliğin çift haneli rakamlara 

ulaşırken, hemşirelik mesleğinde  yüksek rakamlara kadar 

istihdam edilebilmeleri,  

• Hemşirelik mesleğinin, sağlık sektöründe yer almasından 

kaynaklı olarak, toplumda saygınlığı yüksek meslekler arasında 

yer alması,  

• İslam dininde, Maide suresi 32. Ayette “Her kim bir insanın 

hayatının kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış 

gibi olur” şeklindeki ibareyle sağlık çalışanlarının saygınlığının 

fazla olması, 

• Örneklemin, aşırı niteliklilik algısını sorun olarak görmemeleri 

ile açıklanabilmektedir.  
 

Öte yandan, araştırmanın sonuçları, Maynard, Joseph ve Maynard 

(2006) ve Wald (2005)’in belirttiği üzere algılanan aşırı nitelikliliğin 

olumlu iş doyumu sonuçlarını ortaya çıkardığı yönündeki bulgularla 

uyumludur. Ayrıca, çalışmamız Karacaoğlu ve Arslan (2019: 107)’nın 

araştırmasındaki aşırı nitelikliliğin algılanan uyumsuzluk alt 

boyutunun iş doyumu boyutlarında herhangi bir negatif etkiye sahip 

olmaması bulgusu ile de uyumludur. 
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Aşırı nitelikliliğin, iş doyumsuzluğu, dolayısıyla da toplumların refah 

seviyesinden işyerinde verimlilik düzeyine kadar birçok faktörü 

etkilediği düşünülürse bu alanda farklı meslek kolları ve farklı şehir/ 

bölge/ ülkelerde de çalışmaların sürdürülmesine gerekmektedir. Zira 

aşırı niteliklilik, fazla mesleki nitelikli arz ile bağlantılı olamazsa, 

emek arzının emeğin eğitim eşleşmesini sınırlayabilecek, emek arzının 

zorluklarıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu yaklaşım uyarınca, insan 

sermayesine yapılan yatırımların yeterince kullanılmaması söz 

konusudur ve politika önlemlerine duyulan ihtiyaç ciddi boyuttadır. 
 

Konu ile ilgili araştırma yapacak gelecek araştırmacılara, aşırı 

nitelikliliğin çalışan performansı, örgütsel adalet, iş stresi gibi farklı 

değişkenlerle farklı araştırma modelleri geliştirmeleri önerilebilir. 

Buna ek olarak, araştırmada veri toplama tekniği bakımından farklı 

metodolojik yaklaşımların kullanılması ve farklı sektörlerde daha 

büyük örneklemlerde çalışmaların yapılarak alan yazına katkı 

sağlanması gelecek araştırmacılara önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Yapısal reformlar günümüzün birçok alanında tartışma konusu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bir sistemin daha verimli ve şoklara karşı daha 

dirençli bir yapıya dönüşmesi için o sistemin yeniden revize 

edilmesini veya sistemde oluşan sorunların düzeltilmesi olarak 

tanımlanan yapısal reformlar, ekonomik alanda oluşan sorunların 

tespit edilmesi kaydıyla uygulamaya koyulduğunda sürdürülebilir 

büyümenin kaynağını oluşturabilmektedir. Ancak ekonomik 

sorunların bağlayıcı kısıtları tespit edilmeden uygulanan yapısal 

reformlar sorunlara çözüm yaratmak yerine sorunların daha da 

derinleşmesine neden olmaktadır. Bu durum neticesinde politika 

üreticilerinin derinleşen bağlayıcı kısıt sorununu çözüme kavuşturması 

pekte mümkün olmayabilir.  
 

Yukarıda da belirtildiği üzere yapısal reform, bir sistemin daha verimli 

çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o 

sistemin yeniden yapılandırılması olarak açıklanmaktadır.  Bu açıdan 

bakıldığında özellikle gelişmekte olan ülkelerde bireysel ve toplumsal 

refahın en önemli düşmanlarından birisi olan ekonomik krizleri 

önleyici politikaların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca 

kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen işletme ve sektörlerin 

kaynaklarını daha etkin kullanabilecekleri politikaları takip etmek 

gerekmektedir. 1990’lı esmeye başlayan özelleştirme rüzgârları söz 

konusu politikaların en önemlilerindendir (Ayrıntılı Bilgi için Bkz: 

Çoban, 2008; Çoban ve Doğanalp, 2011; Doğanalp ve Çoban, 2014). 
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Ayrıca literatürde demokrasi, eğitim politikaları, ekonomik sistemi 

yöneten kurumların regüle edilmesi gibi bir takım politikalarda 

önemsenmektedir (Çoban, 2002; Çoban vd., 2020)  
 

Bu çalışmanın amacı, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki açıdan 

birçok tarafı bulunan yapısal reformların ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerinin Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti ülkeleri 

üzerinden analiz edilmesidir. Bu bağlamda çalışmamızın temasını 

oluşturan yapısal reform kavramından ve amacından bahsedildikten 

sonra ekonomik değişkenler üzerinde uygulanan yapısal reformların 

ekonomik büyüme ve diğer makroekonomik değişkenler üzerinde 

etkili olup olmadığını gösteren çalışmalara yer verilmiştir. Daha sonra, 

Yapısal reformların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi genel 

perspektifte açıklanarak, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti 

ülkelerinin belirli dönemlerde uygulamaya koyduğu yapısal 

reformların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi betimsel olarak 

incelenmiştir. Son olarak sonuç bölümünde Brezilya’da ve Dominik 

Cumhuriyeti’nde uygulanan yapısal reformların ekonomik büyüme 

üzerinde etkisi betimsel olarak açıklanmaya çalışılarak bazı konularda 

önerilerde bulunulmuştur.  
 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Kuramsal çerçeve başlığı altında yapısal reform kavramı ve amacı ile 

yapısal reform ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ortaya 

konulmuştur. 
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Yapısal Reform Kavramı ve Amacı  
 

Kısa vadeli çözümlerden daha çok uzun vadeli çözüm ve 

iyileştirmeler sağlamak amacıyla, ekonomik yapıyı oluşturan yasal 

düzenlemeler çerçevesinde, piyasaların işleyişinde veya ekonomik 

kurumların yapısında revizyon yapmayı öngören her türlü politika ve 

düzenlemeler yapısal reform olarak değerlendirilmektedir (TCMB, 

2016: 2). Bir sistemin daha verimli ve şoklara karşı daha dirençli hale 

gelmesi için o sistemin yeniden düzenlenmesi ve değiştirilmesi 

anlamında kullanılmaktadır. Diğer bir tanımlama ise bir ülkenin, 

içinde yaşadığı ekonomik ve kurumsal yapıyı, çevreye ve çerçeveye 

uyumlu hale getirilerek sistemin uyum içinde çalışmasını sağlamaktır. 

Ancak atılacak adımlar sadece ekonomik konularla sınırlı değildir. 

Ekonomiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen değişkenleri de 

kapsamaktadır (Eğilmez, 2019: 1). Bir ekonomide yapısal reformların 

amaçları Şekil-1 yardımıyla özetlenmiştir. 
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Şekil-1: Yapısal Reformların Amaçları  

 

 

Kaynak: TCMB, 2016: 2. 

 

Şekil-1’de yer alan yapısal reformların amaçları, John Stuart Mill’in 

Jeremy Bentham’dan da etkilenerek devlete bakış açısı ile yakından 

ilişkilidir. Yapısal reformların amaçlarını maddeler halinde değil de 

genel olarak baktığımızda devletin hukuk, ekonomik, finans, refahın 

attırılması, ekonomik istikrar ve ekonomide tam rekabet koşullarının 

sağlamak amacıyla hukuksal çerçevede desteklenmiş kurumların 

oluşturulması gereklidir. Bu kurumlar liyakate göre görevlendirilmiş 

bürokrasi, bağımsız yargı, merkez bankası, istikrarı sağlayan maliye 

Yapısal 
Reformların 

Amaçları

Devletin ekonomideki 
konumunun giderek azaltılması 

yani bunu özel sektöre 
bırakılması, onun yerine 

kalkınmayı sağlayacak eğitim 
ve sağlık gibi kamusal alanlarda 
daha fazla etkinlik sağlanılması

Kamu 
imkanlarına 

erişimde eşitliğin 
ve adaletin 

sağlanılması

Ekonomik 
verimliliği ve 

refahı artıracak 
altyapı 

yatırımlarının 
sağlanılması

Eflasyonun düşük ve 
sürdürülebilir kamu 

bütçe açığının ve çari 
işlemlerler açığının 

yönetilebilir olmasını 
sağlamak

Piyasa 
mekanizmasının 
önündeki tüm 

engelleri kaldırmak, 
Ülkelerin kendi 

içinde tam rekabet 
konuşlarını ve 

liberal dış ticaret 
ortamı sağlamak

Finansal 
kurumların iç ve 
dış şoklara karşı 

sağlam ve 
dayanıklı 
olmasını 
sağlamak

İş ortamının 
sistematik bir 

şekilde işleyebilmesi 
için kurumsal ve 
hukuksal düzeni 
tesis etmek ve 

yozlaşmanın düşük 
seviyede tutulmasını 

sağlamak
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politikası, tekel karşıtlığı ve düzenlemeler, mali denetim, sosyal 

sigorta, siyasal demokrasi vb. gibi ekonomik, sosyal ve politik 

kurumları kapsamaktadır. 
 

Yapısal Reform ve Ekonomik Büyüme 

 

Kısa vadede ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemek için 

harcama talebinde artışlar gerekmektedir. Ancak uzun vadede 

sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için ekonomide 

üretim kapasitesinin genişlenmesi yani artışlarla sağlanabilir. Üretim 

kapasitesindeki artışı etkileyen faktörler sermaye stoku, işgücü ve 

teknoloji gibi faktörlerdeki artış sonucunda potansiyel gayri safi 

yurtiçi hasılada artış göstermekte ve ayrıca ekonomik sistemin 

iyileştirilmesi’de ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. 

Bu yönden bakıldığında yapısal reformların temel amaçları arasında 

ekonomik işleyişin ve ekonomik etkinliğinin iç ve dış şoklara karşı 

dirençli ve güçlendirmek olduğundan dolayı etkileri potansiyel Gayri 

Safi Yurtiçi hasılayı arttırma yönlüdür (TCMB, 2016: 3). Ekonomik 

büyümeyi sağlamak ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak için 

en temel şart yapısal reformlardan geçmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında sürekli yeniden yapılanma, ekonomide oluşan yapısal 

sorunları çözümlemek ve ekonomik yapının verimliliğini arttırarak 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılada pozitif etkinin sağlanmasında ki ön koşul 

yapısal reformlardan geçmektedir (Setav, 2019). Yapısal reformlar iki 

farklı şekilde ekonomik büyümeye etki etmektedir. Bunlardan 

birincisi, kaynakların yeniden dağılımı sonucunda oluşmaktadır. 

Ekonomide verimsiz (inefficient) sektörlerde kullanılan kaynakların 
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yapısal reformlar ile daha dinamik ve verimli sektörlere aktarılarak 

ekonomide üretkenliği arttırmak. Yapısal reformların ikinci etkisi ise 

ekonomideki üretim veya ticaretin yeniden düzenlenmesi ile ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan ekonomideki aktörlerin yabancı ve yerli 

işletmelerle rekabet edebilmeleri için daha etkili kurumların 

oluşturulması ve yeni teknolojilerin üretimde kullanılması ile ilave 

verimlilik artışını sağlamaktadır (Gylfason, 1999: 83-86; Kök ve 

Çoban, 2009: 61-62). Yapılan literatür çalışmasında yapısal 

reformların ekonomik büyüme üzerinde mutlak derecede etki ettiği 

açıktır. Yapısal reformların ekonomik büyüme üzerinde yattığı etkinin 

büyüklüğü ve süresi ülkenin ekonomik yapısına ve niteliklerine göre 

değişmektedir. Ancak zamanında ve yerinde yapılan bir yapısal 

reform genel olarak ekonomik büyümeyi teşvik ettiği genel kabul 

görmüş durumdur (Uysal Şahin ve Akar, 2018: 856). Yapısal 

reformlar merkezi hükümet ile yakından ilişkili olan bazı toplumsal 

grupların aleyhinde sonuçlar verebileceğinden, çalkantılı bir siyasal 

ortam doğurabilir. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan yapısal 

reformların uzun dönemde ekonomik büyümeye pozitif etki ettiği ve 

toplum refahını arttırdığı ileriye sürülmekle beraber, kısa dönemde 

etki edeceğe maliyetleri göz ardı edilmemelidir. Merkezi hükümet 

genellikle dönemi boyunca seçmen maksimizasyonundan hareket 

ettiğinden dolayı uzun dönemde yapısal reformlar çekici gelmediği 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yapısal reformların ekonomiye 

yaratacağı etkinin yanında siyasal uygulanabilirliği de dikkate 

alınması gerekmektedir (Akçoraoğlu ve Yurdakul, 2004: 5). Genel 

olarak bakıldığında ekonomik yapının içindeki kurumlara yönelik 
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uygulanan yapısal reformlar kurumların iç ve dış şoklara karşı daha 

dirençli ve daha esnek olmasını sağlamaktadır. Bu durumda 

kurumların ekonomik aktörlere sağladığı esnek ortam aktörlerin 

üretim faaliyetlerinde daha verimli üretim yapılmasını ve kaynak 

dağılımının daha esnek olduğu bir ortam yaratmaktadır. Üretim 

safhasının esnek ve verimli olması ekonomik büyümeyi pozitif yönde 

etkileyeceği ancak aktörler üzerindeki kısıt tamamen anlaşılmaması 

büyümeyi kısa vadede pozitif uzun vadede ise büyüme üzerindeki 

etkisinin zamanla minimal düzeylerde etkileyeceği tahmin 

edilmektedir. 

 

LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Gedikoğlu (2005) tarafından, yapılan çalışmada uygulanan yapısal 

reformların yapısı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisi ülkeler ve bölgeler bazında veriler dikkate alınmıştır. Türkiye 

için ise VAR modeli kullanılarak ekonometrik analiz yapılmıştır. 

Yapılan testler ve analizlerin sonucunda yapısal reformların kısa 

dönemde daraltıcı etkiler yaratabileceğini ancak uzun dönemde 

ekonomik büyüme üzerinde kalıcı etkiler yaratarak sürdürülebilir 

ekonomik büyümeye pozitif etki sağlayacağı ileri sürülmektedir. 

Staehr (2005) tarafından, geçiş ekonomilerinde geniş tabanlı yapısal 

reformların çıktı büyümesi üzerindeki etkisinin pozitif olduğu ancak 

yapısal reformlar olmadığı durumda, liberalleşme ve küçük ölçekli 

özelleştirme politikalarının da aynı çıktı büyümesi üzerinde pozitif 

etki yarattığı ileri sürülmektedir. Buna karşılık reformlarla ilgili 

olmayan büyük ölçekli özelleştirmelerin ve finansal liberalleşmelerin, 
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reformları desteklemeyen serbest piyasa ve yeniden yapılanma 

olmaksızın, çıktı büyümeyi negatif yönde etkileyeceği ileri 

sürülmektedir. 
 

Spilimbergo (2009) tarafından, bazı gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler de yapılan yapısal reformların ekonomik performans üzerinde 

yarattığı etki incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda reel ve finans 

sektöründe yapılan reformların kişi başına düşen geliri arttırma 

eğiliminde olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca finans sektöründe 

yapılan reformların daha büyük doğrudan yabancı yatırımcı sağladığı 

ve bir dizi kanalda ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak yapısal reformlar farklı sektörlerdeki firmaların 

üretiminde karşılaştırmalı üstünlüklerinde değişimlere tepki 

gösterdiğinden ekonomik büyümeye etkileri alternatif reformlar 

arasında önemli farklılıklar göstermektedir. 
 

Babecky ve Campos (2011) tarafından, geçiş ekonomilerini 46 

çalışmadan elde edilen 500’den fazla tahmini kapsayan bir veri seti 

hazırlanarak yapısal reformların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 

ampirik olarak ele alınmıştır. Çalışma genel ve spesifik metoda 

dayanarak yapısal reformların ekonomik büyüme üzerinde etkisinin 

uzun vadede normal dağıldığı ileri sürülmektedir. Kısa vadede ise 

yapısal reformlar maliyet üzerinde ciddi etki yaratmamakta ve 

ekonomik büyüme üzerinde ani bir değişime neden olmamaktadır. 

Çalışmada yapılan ampirik bulgulara göre yapısal reformların 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi kısa döneme kıyasla uzun 

dönemde daha fazla etki yarattığı ileri sürülmektedir. Ancak ileri 
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sürülen diğer bir bulgu hem kısa hem de uzun dönemde kurumların ve 

başlangıç koşullarının dikkat alınması durumunda, yapısal reformların 

büyümeyi pozitif etkileme ihtimalini azaltmakta veya artırmaktadır. 
 

Bouis ve Duval (2011) tarafından, mevcut OECD ampirik 

çalışmalarına dayanarak, mal ve işgücü piyasalarındaki 5 ila 10 yıllık 

bir yapısal reform senaryoları potansiyel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

üzerindeki etkisini açıklayıcı bir değerlendirmesini sunmaktadır. 

Çalışmada emek piyasası reformları, 10 yıllık dönemde OECD 

ülkelerinin istihdam oranlarını sadece birkaç puanlık bir artış 

sağlamıştır. OECD ülkeleri için 10 yıllık dönemde yapılan tüm yapısal 

reformların potansiyel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla üzerinde %10 

dolaylarına yaklaşan pozitif etki ettiği ileri sürülmektedir. 
 

Prati vd. (2013) tarafından, yapısal reformların ekonomik büyümeyi, 

teknolojik veya kurumsal sınırlandırmaya bağlı olarak büyümeyi 

artırıp arttırmadığı incelenmiştir. Yapılan çalışmada hem reel hem de 

finansal sektör reformlarının yüksek ekonomik büyüme ile arasında 

pozitif yönlü korelasyon içinde olduğu görülmüştür. Yapısal 

reformların ekonomik büyümeyi çok türlü bir şekilde olumlu yönde 

etkilediği görülmektedir. Bundan dolayı bir yürütme organının 

üzerindeki kısıtlardan ve teknolojik uzaklıktan oldukça 

etkilenmektedir. 

 

Canton vd. (2014) tarafından, uyum ve büyüme için yapısal reformun 

rolü çalışmasında işgücü ve mal piyasasında yapılan yapısal 

reformların ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği, ekonominin 
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yapısında esnekliği sağlayarak şoklara karşı direnç sağladığı ve üretim 

faktörlerinin üretime dâhil olması durumda verimliliğinin artırdığını 

ileri sürmektedir. Yapılan reformların olumlu etkilerinin görülebilmesi 

yıllar alabilir bundan dolayı yürütme otoriterlerinin yapısal 

reformlardan vazgeçme eğiliminden kaçınmaları gerekmektedir. Kısa 

vadeli değil uzun vadeli düşünceyi ileriye sürmektedir. 
 

Catalano ve Pezzolla (2015) tarafından, Prometeia Dinamik Stokastik 

Genel Denge (DSGE) modelini kullanarak, büyümeyi ve istihdamı 

artırmak için en uygun reform karışımını belirlemek amacıyla, İtalya 

mali ve yapısal reformlarının kantitatif bir analizini sunmaktadır. 

Yapılan çalışmada fiyat ve ücret göstergelerindeki düşüş ile yapısal 

reformların ve işgücü vergi kesintilerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı 

(GSYİH) ve istihdam seviyesini arttıracağı ve ekonominin yapısında 

güçlü teşvikler yaratacağı ileri sürülmektedir. 
 

Lam ve Wingender (2015) tarafından, yapılan çalışmada gelir 

reformları, Çin’de daha kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir ekonomik 

büyümeye pozitif yönde katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir. Ancak 

OECD ekonomilerine kıyasla Çin’de uygulanan maliye politikaları 

daha az yeniden dağıtım etkilerine sahiptir. Birçok değişkeni içerin bir 

ekonomik büyüme sağlanabilmesi için emek vergilerinin artan 

oranlılığının iyileştirilmesi, yinelenen emlak vergileri uygulaması ve 

daha kapsamlı katma değer vergisi yer almaktadır. Gelir reformlarının, 

bütçe açığı için gerekli olan sürdürülebilirliğisağlayarak daha istikrarlı 

ekonomik büyümeyi teşvik eden kapsamlı bir mali reformun parçası 

olduğu görülmüştür. 
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TCMB (2016) tarafından yayınlanan raporda G20’nin önerdiği 

yapısal reformların potansiyel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla etkisine dair 

G20 tahminleri incelendiğinde bu reformlar Türkiye’nin üretim 

kapasitesini (Potansiyel GSYİH) 5 yıl içinde yüzde 7,5 civarında 

arttıracağı tahmin edilmiştir.  
 

Bussiere vd. (2017) tarafından, nötr bütçe reformlarının ekonomik 

büyümeyi teşvik eden harcamaları araştırılmıştır. Devlet gelirlerinin 

kompozisyonundaki değişiklikleri ve mali bütçenin Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılaya oranı sabit tutularak Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla büyümesini 

teşvik eden harcamalara odaklanılmıştır. Ekonomik büyümeyi 

sağlayan nötr bütçe mali önlemlerine, hükümet harcamalarını, 

hükümetin yatırım harcamalarındaki artış ve tamamlanmamış mali 

devalüasyon örnek değişkenler olarak verilmektedir. İlk olarak daha 

az saptırıcı etkilere sahip vergilerinin artmasıyla finanse edilen 

hükümet yatırımlarındaki artış hem kısa hem de uzun dönemde Gayri 

Safi Yurtiçi Hâsıla büyümesini ve mali sürdürülebilirliği 

desteklemektedir. İkincisi, fayda ve maliyetleri kurumlar arasında eşit 

olarak dağıtılmayan yapısal reformlar büyüme ve dağılım arasında 

politika değişimine neden olmaktadır. Üçüncüsü, bütçe reformları 

geniş sınır ötesi ticaret dağılımına sahip değildir. Ancak, tüm 

ülkelerde uyumlu para politikası ile koordineli uygulanan reformlar, 

yurt içi etkileri arttırmaktadır.  
 

Uysal Şahin ve Akar (2018) tarafından, Türkiye’de mali reformların 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi; belirlenen mali değişkenler baz 

alınarak 2006 ocak ve 2017 Aralık dönemini kapsayan veri setinin 
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regresyon analizi yapılmış ve Türkiye’de giderlere yönelik yapılacak 

reformların büyüme üzerindeki etkisinin aksine gelirlere yönelik 

yapılacak reformların ekonomik büyümeyi hızlandıracağı ileri 

sürülmektedir. 
 

YÖNTEM 

 

Bu çalışmada Brezilya ile Dominik Cumhuriyeti ülkelerinin farklı 

dönemlerde yapılan yapısal reformların dolaylı olarak ekonomik 

değişkenler üzerinde yarattığı etkiden yola çıkarak ekonomik 

büyümeye etkisi betimsel olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak 

ülkelerin yapmış olduğu yapısal reformlar farklı dönemlerde 

olduğundan dolayı ülkenin o dönemki koşulları dikkate alınarak 

incelenmiştir. Brezilya’da yapılan yapısal reformlarda ekonomik, 

siyasi ve hukuki reformlar esas olarak dikkate alınmıştır. Dominik 

Cumhuriyeti’nde ise ekonomik ve hukuki reformlar dikkate alınarak 

incelenmiştir. Yapılan yapısal reformların etki ettiği değişkenler veri 

halinde farklı veri kaynaklarından alınarak betimleme yöntemiyle 

açıklanmaya çalışılmıştır. 
 

BREZİLYA’DA UYGULANAN YAPISAL REFORMLARIN 

EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ 

 

Brezilya’da uygulanan yapısal reformlara baktığımızda; 1980’lerde 

demokrasiye döndüğü, 1990 yıllarının ilk dönemlerinde ekonomide 

liberalleşme sürecinin başlatıldığı, aynı dönemlerde kura dayalı 

ekonomik istikrar programlarının uygulandığı, ardından 1999 

yıllarının orta dönemlerinde dalgalı kur rejimine geçerek ödemeler 
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dengesi fazlası vermeye başladığı ve dalgalı kur rejiminin etkisiyle 

fiyat istikrarını korumayı başardığı görülmektedir. Uygulanan 

reformların pozitif etkileri birçok alanda görülmesine rağmen 

Brezilya’nın iç ve dış tasarruf oranlarının düşük olması, yetersiz iş 

ortamı, dolaylı ve dolaysız vergilerin çok yüksek olması, kamunun 

düşük alt yapı olanakları, güvence altına alınmamış mülkiyet hakları, 

zorlayıcı yaptırımlar ve yetersiz eğitim gibi birçok sorunla da aynı 

zamanda karşı karşıyadır (Rodrik, 2003: 27). Brezilya’nın birçok 

sorundan mustarip olduğu bir dönemde uygulamaya konulan yapısal 

reformlar ekonomik büyümeye hangi düzeyde etki edecektir? Bu 

sorunun cevabı için uygulanan yapısal reformlar neticesinde 

ekonomik büyümedeki değişimi incelememizde yarar vardır. Yapısal 

reformların etkisi ile Brezilya kısa süreli bir büyüme kaydettiği 

görülmektedir. Ancak uygulanan yapısal reformların etkin bir şekilde 

ekonomik büyümeye kaynaklık etmesi gereken döneme bakıldığında 

büyüme oranlarının sönük bir seyir izlemesiyle beraber giderek düşüşe 

geçtiği bir döneme girdiği de dikkat çekmektedir. Bu durumda 

brezilyada uygulanan reformların bazı münharif sorunları ortadan 

kaldırdığı, ancak bunların ekonomik büyüme üzerindeki etkin kısıtlar 

olmadığı anlaşılmaktadır. 
 

Şekil-2’de de görüldüğü üzere son on yıllık dönemde siyasal, 

ekonomik reformlar çerçevesinde birçok düzenleyici politikalar dizisi 

kaydedilmesine rağmen büyüme oranına yeterli düzeyde etki etmediği 

ve baz alınan dönemde OECD ortalamasından sadece 0,3 daha hızlı 

büyüdüğü görülmektedir (Rodrik, 2003: 28). Düzenleyici ve 
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iyileştirici reformlar çerçevesinde ekonomik büyümeyi engelleyen 

kısıt nedir?  İlk olarak yapılan yapısal reformların büyüme üzerinde 

etkisinin minimal bir düzeyde olması reformların etkisinin dışında 

gelişen bir durum olduğu tahmin edilmektedir. 

Şekil- 2: Brezilya’da GSYH Büyüme Oranları 
Kaynak: Economist lntelligence unit  

 

Brezilya’nın karşı karşıya kaldığı sorunlardan, önce tasarrufları ele 

alalım. Şekil-3’e baktığımızda Brezilya’da tasarruf oranları yatırım 

oranlarından düşük olduğundan dolayı yüksek bir dış borçlanma veya 

yüksek cari işlem açığı görülecektir (Sancak ve Demirci, 2012: 172).  

 

1980-2000 1990-2000 1993-2003 1998-2003

Seri 1 2,7 2,7 2,7 1,4

2,7 2,7 2,7

1,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

G
SY

H
 B

üy
üm

e 
O

ra
nl

ar
ı

Yıllık Gerçek Değişim %'leri



S o s y a l  B i l i m l e r d e  Ö z g ü n  Ç a l ı ş m a l a r - 2  | 71 

 

Şekil-3: Tasarruf ve Yatırım Oranları, (GSYH’nın Yüzdesi Olarak, 
Ortalama 1990-2000) 

Kaynak: Penn World Tables  

 

Ayrıca iç tasarrufların yetersiz olduğu bir ortamda ülkenin yabancı 

tasarrufları kullandığı veya kullanıp bitirdiğine işaret etmektedir. İç 

tasarrufların yetersiz olduğu durumda devlet iç tasarrufları 

canlandırmak ve özendirmek amacıyla yüksek faiz politikasına 

başvuracağı genel kabul gören bir düzenlemedir. Ayrıca dış borçlarda 

bu konuda ele alınan konulardan birisidir (Hausmann, vd. 2005: 30; 

Çöğürcü ve Çoban, 2011: 134; Çoban vd., 2016: 166-167). Brezilya 

ekonomisin de tasarruf oranlarının bu denli düşük olması nedeniyle 

uluslararası tasarrufları ülke ekonomisine çekebilmek amacıyla 

yüksek faiz ödemeleri (Bir gecelik reel faiz oranı %30’ün üstünde) ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Yeteri kadar iç tasarruf sağlanamaması ve 

merkezi otoritenin çok fazla israfa yönelik harcamalar yapması 

sonucunda mevcut uluslararası borçlanma yükümlülüklerini yerine 

getiremediğinden uluslararası fonlara erişimini de engellemektedir. 
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Brezilya’nın karşı karşıya kaldığı diğer bir sorun “yetersiz iş ortamı” 

bu durumun giderilmesi için öncelikle iç talebin canlandırılması 

gerekmekte ancak ülkenin yüksek dış borç içinde oluşu, yeteri kadar 

fon oluşturamaması ve vergi oranlarının yüksek olmasından kaynaklı 

olarak iç talep daralma eğilimi içindedir. İç talebin daralması ve 

tasarruf oranlarının yetersiz oluşu reel sektörün yatırım talebini 

olumsuz yönde etkilemekte ancak devletin iç talebi canlandırmaya 

yönelik olarak oluşturacağı genişletici maliye ve para politikası ile bu 

durumu düzeltmesi mümkündür.  
 

İş ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak vergilerin düşürülmesi, 

kamu sektörü fiyatlarının indirilmesi, altyapı harcamalarının 

arttırılması ve eğitimin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar iç talebin 

canlanmasına ve doğrudan yatırım talebinde artışı etki edecektir. 

Ancak bu reformlar kamu tasarruflarını ve toplam tasarruflarının daha 

da azalmasına neden olacaktır (Rodrik, 2003: 30). 

 

Brezilya’nın karşı karşıya kaldığı sorunlardan son olarak mülkiyet 

haklarının güvencesiz olmasıdır. Genel olarak mülkiyet hakkı kişilerin 

sahip oldukları malları hukuki sistem içerisinde kendi iradesine göre 

kullanma, yararlanma ve tasarruf etme hakkına sahiptir. Yüksek 

organizasyonel performansın (karlılık, verimlilik, yenilik, yaratıcılık, 

düşük maliyet vs.) ancak özel mülkiyet haklarının güvence altında 

olduğu durumda mümkün olabileceğini göstermektedir (Aktan, 2018: 

9). Coase (1959)’a göre kamu kesimi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılan yatırımlar mülkiyet haklarının rejimi etkin bir 

şekilde işlemediği sürece özel girişim sistemi faaliyet göstermez. 
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Hausmann, vd. (2005) yılında yapılan çalışmada Brezilya’nın 

ekonomik büyümesindeki bağlayıcı kısıt yetersiz iç ve dış tasarruf 

sorunundan kaynaklandığını ileri sürülmektedir. Ancak Brezilya’da 

oluşan yolsuzluk, rüşvet gibi etkenlerin yoğunluğu GSYH’nın 

%2,3’ünü oluşturması ve Şekil-4’de de görüldüğü üzere gelir, kâr ve 

sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerin birçok Latin Amerika 

ülkelerine göre çok yüksek seviyede oluşu birey ve kuruluşların 

mülkiyet hakkı edinmede devletin dolaylı olarak ortaklık etmesine 

kaynaklık etmektedir.  

Şekil-4: Brezilya’da Gelir, Kâr ve Sermaye Kazançları Üzerinden 
Alınan Vergiler (Gelirin %’si) 

Kaynak: Worldbank, 2019. 

 

Bu durum genel olarak Brezilya ekonomisine yabancı yatırımcının 

gelmemesine ve ülke içinde faaliyette olan yatırımcının, yatırımını 

ülke dışına çıkartmasına neden olmaktadır. Genel çerçevede 

1990-1994 1995-2003

Brezilya 16,66 25,19

Arjantin 5,27 14,65

Bolivya 4,03 6,1

Uruguay 6,71 10,97
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baktığımızda Brezilya ekonomisinde yapılan yapısal reformların 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olmasının 

en bağlacı kısıt mülkiyet haklarının güvence altında olmaması ve 

devletin dolaylı olarak birey ve kuruluşların mülkiyet haklarına 

ortaklık etmesi olarak tahmin edilmektedir. Çünkü hukuk sisteminin 

güvenilir bir şekilde işlememesi, gelir, kâr ve sermaye kazançları 

üzerinden alınan vergilerin yüksek olması bir ekonomide uluslararası 

fon sağlamada, iç ve dış yatırımlar üzerinde olumsuz etki 

yaratmaktadır. 
 

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE UYGULANAN YAPISAL 

REFORMLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ 

 

Haiti ile birlikte Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti 

10,8 milyonluk nüfusu ile küçük bir ada ülkesidir. Adanın yaklaşık 

%30’nun tarıma elverişli olması nedeniyle on yedinci yüzyıldan beri 

ülke ekonomisinde şekerkamışının payı yadsınamayacak kadar 

büyüktür (Ticaret, 2019). Ancak ABD ve Avrupa, şekerkamışına 

yönelik korumacı politikalar izlemesiyle beraber Karayipler’in 

belirgin ihraç ürününü kaybetmesine neden olmuştur. Bu durum 

birçok ülke ekonomisinde ciddi sorunlar oluşturacaktır. Dominik 

Cumhuriyeti diğer ülkelere karşı biraz daha şanslıydı çünkü 

şekerkamışına ek olarak altın madenlerine sahipti ancak ülke kendini 

revize edemediğinden altın madeni 1980’lerde tükenmeye yüz 

tutmuştur. Ülke elindeki kaynakları tükettikten sonra artık kendini 

yeniden keşfetmek zorundaydı (Hausmann vd. 2005: 22). 1980’lerde 

kaynakların tükenmesi ile birlikte makro dengelerde sorunlar baş 
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göstermeye başlamış ve bunun etkisiyle 1991 yılında ödemeler 

dengesi krizi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Ülke oluşan sorunlar karşısında mütevazi reformlar yaparak; kur 

rejimi tekelleştirilmiş ve dış ticarette nispeten liberalleşmeye 

geçilmiştir. Ülkenin uyguladığı reformlar zamanla sonuç göstermeye 

başladığının göstergesi olarak, 2002’de meydana gelen bankacılık 

krizinde diğer ülkelerde oluşan daralmanın aksine ekonomi canlılığını 

korumaya devam etmiştir. 

Şekil-5: Dominik Cumhuriyeti’nin GSYH Büyüme Oranları 

 

Kaynak: Economist lntelligence unit 

 

Dominik Cumhuriyeti’nde böylesine hızlı büyümesinin üç temel itici 

güçte yattığı ileri sürülmektedir: Turizm, maquila (maquila, 

fabrikaların gümrüksüz ve tarifesiz olmasına izin veren bir şirkettir. 

Bu fabrikalar hammadde alıp, birleştirerek imal etmekte veya 

işlemden geçirerek nihai ürünü ihraç etmektedir (Wikipedia, 2020). 

Dolayısıyla işçi dövizlerindeki artıştan kaynaklandığı söylenmektedir 
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(Hausmann, vd. 2005). Aslında Dominik Cumhuriyeti’nin ekonomik 

büyümesindeki bağlayıcı kısıt bu etkenler midir? Yoksa uygulanan 

reformların dolaylı olarak kurumların yapısındaki iyileştirilmelerden 

mi kaynaklanmaktadır. Reformların etki ettiği alanlar incelenerek bu 

sorunun cevabına ulaşılabilir. 
 

Ekonomik büyümeyi tetikleyen üç temel güçten; ilk olarak turizmi 

incelediğimizde turizm kimi yatırımcıların varlığıyla kişisel ve 

çevresel bir güvenlik düzeyi gerektirmektedir. Maquila sektörü de 

diğer faaliyetlere uygulanan genel yasalar acısından bir istisna 

oluşturmaktadır. Maquila sektörünün ayağa kalkabilmesindeki en 

temel etken ekonomide yeterince etkili kurumsal çerçeveye sahip 

olmasına bağlıdır. Son olarak işçi dövizlerindeki artıştan 

kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Üç temel değişken üzerinde 

uygulanan reformların sonuçlarını incelediğimizde 2002 yılında işçi 

dövizlerindeki artış son on yıldaki düzeyinin üç katına çıkıp 

GSYH’nın %9,9 ulaşmıştır. Turizmin ülke ekonomisine etkisi işçi 

dövizlerindeki artıştan daha büyük olmuştur. 1991’de 0,7 milyar ABD 

dolarında iken 2000 yılında 2,5 milyar ABD dolarına çıkmıştır. Son 

olarak kişi başına maquila ihracatı 2000-2001 yılları arasında ikiye 

katlanarak yaklaşık 200 ABD dolarına ulaşmıştır (Hausmann vd. 

2005: 23). 

 

Ancak büyümeyi pozitif yönde etkileyen üç değişkenin bazı kurumsal 

düzeneklere bağlıdır. Aslında ülkenin uygulamış olduğu yapısal 

reformlar kurumsal düzenekleri iyileştirici rol oynamasaydı 

ekonominin büyümesini sekteye uğratabilirdi. Bu anlamda ülke 
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gelişen sektörlerin önündeki engelleri, yapmış olduğu reformlarla 

minimal düzeye indirmiştir. Böylece sektörlerden beklenilen getiri 

oranlarında artış ve düzenleyici kurumsal çerçeve ile ülkede doğrudan 

yabancı yatırımların artmasına kaynaklık etmesi beklenilmektedir. 

Ekonomide güven faktörünü yapısal reformlarla sağlayan Dominik 

Cumhuriyeti bağımsızlığının sekteye uğradığı birçok ülkeye örnek 

olarak gösterilmelidir. 
 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak, ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla ekonominin 

genelinde toptan yapısal reformlar yapmayı gerektirmeyebilir. Ancak 

ekonomi üzerindeki bağlayıcı kısıtlar bulunmadan ekonomi bir kez 

büyüme sürecine girdiğinde amansız olarak bağlayıcı kısıtlar giderek 

daha derin hale gelmesine neden olabilir. Bu durumda politika 

yapıcılarının bağlayıcı kısıt sorununu çözüme kavuşturması pek 

mümkün olmayabilir. İncelenen bu iki ülke örneklerinde de görüldüğü 

üzere; Brezilya ekonomik ve siyasal alanda birçok yapısal reformlar 

uygulayarak ekonomide bazı çarpık sorunları ortadan kaldırdığı 

söylenebilir. Ancak bunların en bağlayıcı kısıtlar olmadığı elde edilen 

büyüme performansından görülmektedir. Dominik Cumhuriyeti’nde 

ise Brezilya’dan farklı olarak ekonominin birçok alanından ziyade 

kurumlar üzerinde ki bağlayıcı kısıtlara yönelik olarak yapmış olduğu 

mütevazı yapısal reformlar Dominik Cumhuriyeti’nin başarılı bir 

ekonomik büyüme performansına kaynaklık ettiği elde edilen 

verilerden gözlemlenebilmektedir. Her iki ülke üzerinden çıkarılacak 

genel sonuç ilk olarak ekonomide yapısal reformlar yapılmadan önce 
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ekonominin kurumlarında meydana gelen kısıtların tespit edilmesi ve 

tasarlanan yapısal reformların öngörülmemiş süreçlerini ve 

beklenmedik sonuçlarını göz önünde bulundurularak yapılması 

gerekmektedir. Ortaya çıkan bağlayıcı kısıtların kaynağına yakın 

yapısal reformlar yapılması ekonominin yapısındaki çarpıklıkları 

minimal düzeye ulaşmasına kaynaklık etmektedir. 
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1. GİRİŞ 
 

Bilginin, yeni teknolojik gelişmelerin dünya ekonomisinde sürekli 

olarak hem üretim tekniklerini hem de tüketim biçimlerini 

değiştirdiği, bu sayede ekonomik yapıyı dönüştürerek ekonomi 

politikalarına da yön verdiği yadsınamaz bir gerçektir. Fordist üretim 

rejimi, onun yerini alan esnek üretim olarak da adlandırılan Post-

Fordist üretim rejimi, üretimin uluslararası bir yapıya kavuşması, 

küreselleşme süreci ile birlikte nihai mal üretiminden ziyade onu 

oluşturan ara malların farklı ülkelerde üretilmesi gibi ekonomik 

değişimler günümüzde olağan hale gelmiştir. Ayrıca dünya ekonomisi 

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan, üretim yapısının çoğunlukla 

makineleşmeyle bütünleşeceği bir yapıya doğru hızla ilerlemektedir. 

Bütün bu gelişmeler ışığında da iktisat bilimi, kıt kaynaklarla insanın 

ihtiyaçlarını en iyi derecede karşılamanın yollarını araştıran bir bilim 

olarak ortaya koyduğu teorileri, yaklaşımları yeni sürece göre 

değiştirmektedir ve bazen de oluşmaya başlayan yeni iktisadi 

yaklaşımlar dünya ekonomisinin değişmesine sebep olmaktadır. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında ekonomik büyüme ve kalkınmanın nasıl 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabileceğini araştıran iktisatçılar 

sürdürülebilirliğin yolunun teknolojik yenilik, bilgi, beceri, beşeri 

sermaye, inovasyon gibi geçmişin klasik üretim faktörleri birikimine 

(emek, sermaye, doğal kaynak) dayalı görüşlerden oldukça farklı 

yaklaşımlar geliştirdiler. Sanayi devrimlerine ayak uyduran ve o 

yönde ilerleyen ülkeler Dünya Bankası üst gelir grubu sıralamasında 

yerlerini alırken, diğer ülkeler de gelişmekte olan ekonomiler olarak 

oldukça uzun bir süredir gelişmiş ekonomileri yakalama çabası 
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içerisindedir. 1960 yılında Dünya Bankası sıralamasına göre 101 adet 

ülkeden yalnızca 13 tanesi 2008 yılına gelindiğinde yüksek gelirli 

ülkeler sınıfına girebilmiştir (Paksoy ve Yöntem, 2013; World Bank , 

2013). 
 

Dünya ekonomisi bilgiye dayalı ekonomik yapıya doğru hızla 

ilerlemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinden hareketle 

temel bilgi ekonomisi göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri ekonometrik analiz yöntemleri kullanılarak analiz 

edilmesidir. 1995-2017 yılları arasında bilgi ekonomisine yönelik 

seçilmiş göstergelerin Türkiye’de ekonomik büyümeye olan katkısının 

araştırıldığı analizlerde seçilmiş bilgi ekonomisi göstergeleri olarak 

ileri teknoloji ihracatı (YTEX), araştırma ve geliştirme harcamaları 

(RD) ve patent başvuru (P) sayısıdır. Ekonomik büyüme göstergesi 

(RGDP) ise 2010 baz yıllı GSYİH verileridir. 

2. LİTERATÜR 
 

Bilgi ekonomisine yönelik çalışmaların sayısı 20. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra artan bir hızla yükselmektedir. Literatürde yer alan 

çalışmalardan bazıları aşağıda açıklanmaktadır. 
 

Yaylalı vd. (2010), Ar-Ge yatırım harcamalarının ekonomik 

büyümeye etkisini 1990-2009 dönemi için ADF, eş bütünleşme ve 

nedensellik testleri aracılığıyla araştırmışlardır. Çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre Ar-Ge yatırım harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasında tek yönlü, Ar-Ge yatırım harcamalarından büyümeye 

doğru bir ilişki söz konusudur. 
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Işık ve Kılınç (2013), panel veri analizi yöntemini kullanarak OECD 

ülkeleri için panel veri analizi yöntemini kullanarak OECD 

ülkelerinde bilgi ekonomisi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi 

2000-2010 dönemi için incelemişler ve iki değişken arasında pozitif 

bir ilişki tespit etmişlerdir.  
 

Leila ve Djilali (2014) Cezayir ekonomisinde 1995-2007 dönemine 

ilişkin patent sayıları ve GSYH arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik 

testi yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara 

göre GSYH artışı ekonomide patent sayısını artırmamaktadır ancak 

patent sayısındaki artış GSYH artışını sağlamaktadır. 
 

Vinnychunk vd. (2014) sinir ağları yöntemini kullanarak Ukrayna, 

Polonya, Almanya ve Ukrayna’ya ait 1996-2011 dönemi seçilmiş bilgi 

ekonomisi göstergeleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin en büyük etkisi kişi başı GSYH verileri üzerinde 

olmuştur. 
 

Kaur ve Singh (2016), seçilmiş 42 gelişmekte olan ekonomide 

regresyon analizi aracılığıyla bilgi ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır. Yazarlar bilgi ekonomisi endeksi ile 

ekonomik seviye arasında pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmadan elde edilen diğer bulgu ise bilgi ekonomisinin ekonomik 

büyüme üzerindeki marjinal etkisinin oldukça zayıf olduğudur. 
 

Murat vd. (2017), seçilmiş bilgi ekonomisi performans göstergeleri ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 34 OECD ülkesi için 
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kanonik korelasyon yöntemi kullanarak incelemişlerdir. 

Makroekonomik göstergeler ile performans göstergeleri arasında 

anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Özkan ve Alancıoğlu (2017), ADF birim kök testi ve Granger 

nedensellik testi analiz yöntemlerini kullanarak 1990-2015 dönemi 

için büyüme, işsizlik, AR-GE/GSYH ve patent sayıları arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre patent sayıları ve AR-GE 

harcamaları arasında çift yönlü, işsizlik değişkeninden patent sayısına 

doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 
 

Mamedov (2019), nedensellik testi ve eş-bütünleşme analizi 

yöntemleri ile tarım, sanayi, hizmetler sektörünün yıllık büyüme 

oranları, sağlık sektörü göstergeleri, eğitime yapılan harcamalara 

ilişkin 2000-2018 yılları arasındaki göstergeler aracılığıyla Türkiye 

için bilgi ekonomisinin ekonomik kalkınmadaki etkisini araştırmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre bilgi ekonomisi göstergelerinde meydana 

gelen artış kalkınmayı pozitif yönde etkilemektedir. 

3. BİLGİYE DAYALI EKONOMİ KAVRAMI VE ÖNEMİ 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, teknolojik değişimler 

ekonomide gerek üretim yapısı gerekse tüketim modelleri açısından 

değişiklikler meydana getirmiştir. Kuşkusuz ekonominin iki temel 

yapısında meydana gelen bu değişimler ekonomik süreçlerin 

izlenmesinde, politikaların belirlenmesinde, ekonomi literatüründe 

değişimlere sebep olmuştur. Bu değişiklikler sonucu ekonomilerde 

bilgi ekonomisi, bilgi toplumu, bilgi işçisi gibi sosyo-ekonomik 
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yapılarda meydana gelen değişimleri ifade eden kavramlar ortaya 

çıkmıştır. 
 

Bilgi ekonomisi kavramı ekonomik büyüme sürecinde bilgiyi ve 

bilginin ilgili süreçlerde kullanımını büyümenin ana kaynağı olarak 

gören bir kavramdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmeler ile inovasyon süreci bilgi ekonomisinin gelişmesine katkı 

sağlamıştır. Yapılan birçok çalışmada teknoloji ve inovasyon hem 

büyümenin hem de istihdamın ana unsuru olarak görülmektedir 

(OECD, 2001: 100-101). 

 

Ancak bilgi ekonomisi kavramını sadece teknolojide meydana gelen 

değişimler sebebiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim, tüketim, 

dağıtım gibi aktarım mekanizmalarında kullanılması olarak ifade 

etmek doğru değildir. Bilgi ekonomisi bilginin üretimi, dolaşımı, 

paylaşılması, işlenmesi ve yönetimini kapsayan bir ekonomik yapıdır. 

Bu ekonomik yapı hem insani ve ekonomik kalkınmada, hem de 

küresel ekonomik rekabette önemli avantajlar sağlamaktadır (Uçkan, 

2006: 26-27). 

 

Bilginin üretim ve kullanımının ekonomilerde önemi her geçen gün 

biraz daha artmaktadır. Teknolojik gelişmeler, dünya ekonomisinin 

küreselleşmesi, uzmanlaşmış spesifik bilgiye verilen önemin artması 

ve tüm gelişmeler sonucu yeni iş alanlarının ortaya çıkması bilgi 

ekonomisinin önemini artıran unsurlar olarak değerlendirilebilir. Bilgi 

günümüzde ekonomik büyümenin sağlanması için fiziksel 

sermayenin, doğal kaynakların, vasıfsız işgücünün yerini alarak daha 
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önemli bir girdi haline gelmiş, firmaların rekabet avantajı elde 

etmelerini sağlamıştır. Ekonomik başarı ya da karşılaştırmalı 

üstünlüklerin belirleyicisi yeni ekonomik yapıda bilgi, beceri, 

inovasyon potansiyeli gibi emtia dışı varlıklardır. Bu yeni bakış açısı 

geçiş ekonomilerine, gelişmekte olan ekonomilere ekonomik başarıyı 

yakalayabilecekleri konusunda umut vermektedir. Çünkü bu yeni 

anlayış ekonomik gelişmişliğin sağlanmasında ekonomik büyüklük, 

doğal kaynaklara ulaşım, sanayileşme seviyesi gibi bilinen koşulların 

varlığının önemini azaltmıştır (Kurtiç ve Donlagiç, 2012: 414-415). 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bilgi 

ekonomisinden ilk kez bahseden ve bilgi ekonomisinin gelişimi için 

göstergeler ve yöntemler araştıran uluslararası kuruluştur. 1996 

yılında Bilgiye Dayalı Ekonomi (Knowledge Based Economy) başlığı 

ile yayınladığı raporda bilgi, teknoloji ve öğrenmenin ekonomik 

performanstaki önemini vurgulamıştır. Yeni gelişmelerle birlikte 

bilginin kodlanması, iletişim teknolojilerinde ve bilgisayar 

yazılımlarında kullanılması bilgi toplumunu ortaya çıkarmıştır. 

Çalışanların yeni bilgi ve becerilere adapte olma gerekliliği de 

öğrenen ekonomi terimini oluşturmuştur (OECD, 1996). 

 

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (APEC) 1999 yılının 

ortalarında Bilgiye Dayalı Ekonomi başlığı altında bir projeye 

başlamışlar ve 2000 yılındaki APEC Bakanlık toplantısında sunmak 

üzere bir rapor hazırlanmıştır. Raporda bilgiye dayalı ekonomi 

bilginin bütün formlarının ekonominin ekonomik süreçlerde hayati rol 

oynaması olarak tanımlanmıştır. Raporda küresel ekonomideki 
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entegrasyonun artması ile birlikte bilgiyi elde etmenin öneminin daha 

da arttığı vurgulanmıştır. Bilgi edinmeye olan ihtiyacın artmasının 

nedeni üretimin uluslararası hale gelmesi ile yeni fırsatlar ve yeni 

güdülenmeler ortaya çıkmıştır. Diğer ekonomik malların aksine bilgi 

genellikle bir kamu malı olarak değerlendirilmektedir ve ölçeğe göre 

artan getiri özelliği göstermektedir. Bilginin öneminin artması da 

kamu politikası için yeni uygulama alanları açmaktadır. İş dünyasının 

giderek daha uluslararası hale gelmesi ve yeni bilgiye yönelim 

sonucunda ortaya çıkan iş dünyası geçmiş tecrübelerden çok daha 

farklıdır. Bilgiye dayalı ekonomi ise eski ekonomi anlayışından farklı 

olan “yeni ekonomi” ya da “bilgi ekonomisi” kavramlarından da 

farklıdır. Bilgiye dayalı ekonomi sadece ileri teknoloji içeren 

sektörlerin değil, tüm sektörlerin bilgi yoğun olduğu bir ekonomiden 

bahsedilmektedir (APEC, 2000: 6-7). 

 

Bilginin ekonomideki önemine yönelik çalışmalar yapan diğer bir 

kurum ise Dünya Bankası’dır. Uzun dönemli büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınma için bilgi gereklidir ve bilgi ekonomisi de 

ekonomik büyüme için bilginin ana motor olduğu ifade edilmektedir. 

Sürekli üretim faktörü birikimine bağlı azalan verimlerin geçerli 

olduğu büyüme modelleri sürdürülebilir olmadığından, geçmişte 

yapılan çalışmalar verimlilik odaklı büyüme üzerine yoğunlaşmıştır. 

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda toplam faktör verimliliği 

üzerine bilginin katkısının ne olduğunu sorgulayan çalışmalar ağırlık 

kazanmıştır. Son yıllarda bilginin yaratılması ve yayılma hızının 

sürekli artışı söz konusu olmuştur. Bu hızlı gelişmenin nedeni ise bilgi 
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ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda elektronik 

ağlar ve hesaplama gücü maliyetlerinin oldukça azalmasıdır. 

Finansman kolaylaştıkça elektronik ağ yapısı ve hesaplama gücü 

kullanımı artarak mevcut bilginin yayılma hızı da artmıştır. Modern 

bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde coğrafi olarak farklı yerlerde 

bulunan araştırmacılar birlikte çalışma olanağı bulmuşlar ve bu sayede 

araştırmacıların verimi de artmıştır. Artan verimlilik de araştırma ve 

geliştirme çalışmalarında sürekli ilerlemelere ve yeni bilgi ile 

teknolojilerin yayılmasına olanak sağlamıştır (Chen ve Dahlman, 

2006: 2). 

 

Bilgi üretim artış hızında yaşanan değişime ilişkin göstergelerden 

birisi patent  başvuru sayılarıdır. Şekil-1’de dünyanın en büyük ilk iki 

ekonomisinin patent başvuru sayıları verilmiştir. 
 

Şekil-1’e göre, 1990 yılı ile karşılaştırıldığında Çin ve ABD önceki 

yıllarla karşılaştırıldığında 2017 yılında oldukça fazla sayıda başvuru 

yapmıştır. 2000li yıllara kadar ABD’nin gerisinde olan Çin 2009 

yılından itibaren ABD’yi geçmiştir. 
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Şekil- 1: ABD ve Çin Patent Başvuru Sayıları 
Kaynak: Worldbank, 2020. 

 

Bilginin yayılma ve yaratılma hızının artmasının bir sonucu olarak 

modern ve verimli üretim tekniklerinin de süratli bir biçimde 

yayılması söz konusu olmuştur. Bu durum ise dünya ekonomisinin 

daha rekabetçi bir yapıya dönüşmesine sebep olmuştur. Bu dönüşüm 

ise dünya ticaretinin artış hızından izlenebilmektedir. 
 

Dünya Bankası kalkınma göstergelerinde yer alan verilere göre dünya 

toplam ihracat ve ithalatının GSYH içerisindeki payı Şekil-2’de de 

görüldüğü üzere sürekli olarak artmaktadır. 
 

Dünya toplam ihracat ve ithalatının GSYH içerisindeki payının 

artması, dünya ekonomisinde rekabetin de arttığının bir göstergesidir. 

Çünkü uluslararası ticaretin artması aynı zamanda piyasaya giren 
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üretici ve tüketici sayısının da artmasıdır. Böylece ekonomide rekabet 

de artmış olacaktır.  
 

 

Şekil- 2: Dünya Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYH) 
Kaynak: Worldbank, 2020. 

 

Bilgi ekonomisinin getirdiği diğer bir değişiklik de rekabetin doğasını 

değiştirmek olmuştur. Daha önceleri rekabet sadece maliyet avantajına 

dayalı iken şimdi rekabeti belirleyen unsurlar hız ve inovasyon 

olmuştur. Nihai mal üretimi en düşük maliyetle üretim yapanlar 

arasında dağılmış, bu durum mal üretimindeki karlılığı 

küreselleşmenin getirdiği yoğun rekabet dolayısıyla sıfıra yakın hale 

getirmiştir. Bu nedenle inovasyon tasarımları, verimli pazarlama 

faaliyetleri, verimli dağıtım kanalları, meşhur markalar vb. aracılığıyla 

ürün farklılığı yaratarak ilave katma değer sağlamak zorunlu hale 

gelmiştir. Bu ilave katma değeri sağlamanın yolu da küresel değer 

zincirlerine katkı sağlamak, kendine özgü değer zinciri oluşturmaktan 

geçmektedir. Bütün bu bahsedilenleri sağlamak için ise sadece üretim 
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değil, inovasyon ve yüksek değerli hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tüm bu süreçler neticesinde sürdürülebilir ekonomik büyümenin 

anahtarı sürdürülebilir bir biçimde bilginin yaratılması ve 

kullanılmasını içeren başarılı kalkınma stratejilerinin oluşturulmasıdır. 

Kalkınma seviyesinin, dolayısıyla bilim ve teknoloji düzeyinin düşük 

olduğu ekonomilerde bilgi stratejileri sadece mevcut küresel bilgiyi 

içerir ve üretimde verimliliği artırmak için de yabancı teknolojilerin 

yerel koşullara uydurulmasına çalışılmaktadır. Yüksek kalkınma 

düzeylerinde, bilim ve teknoloji seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde 

ise bilgi stratejileri mal ve hizmet üretiminde yüksek ücretlere uyumlu 

biçimde yüksek katma değer sağlayan yerel inovatif çabalara bağlıdır 

(Chen ve Dahlman, 2006: 2-3). 

4. BİLGİ EKONOMİSİ VE BÜYÜME 

 

Teorik olarak bakıldığı zaman neoklasik büyüme modelleri bilgi ile 

ilgili ya da bilginin inovasyona dönüşme süreci ile ilgili herhangi bir 

öneri getirmedikleri için bu modeller kullanılarak bilginin büyüme 

üzerindeki etkisine yönelik herhangi bir politika geliştirmek söz 

konusu olmamıştır.  1957 yılında Robert M. Solow kendisine Nobel 

ödülü de kazandıran çalışmasında o zamana kadar bilinen üretim 

fonksiyonunun içerisine teknik değişim adı verilen bir değişken daha 

eklemiştir. Solow ilgili çalışmasında teknik değişim olarak ifade ettiği 

değişkenin üretim fonksiyonundaki her türlü değişimi ifade ettiğini, 

bu her türlü değişimin ise üretimde yavaşlama ya da hızlanma veya 

işgücünün eğitiminde meydana gelen değişmeler olduğunu 

belirtmiştir. Dolayısıyla eğitimi ve üretim sürecine dahil eden ilk 
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çalışmalardan birisini meydana getirmiştir (Solow, 1957: 312; Çoban, 

2002: 418).  

 

İçsel büyüme modeli ile tanınan David Romer de çalışmasında ortaya 

koymuş olduğu modelde teknolojik değişimi kar maksimizasyonu 

amacı ile hareket eden firmaların bilinçli yatırımlarından meydana 

gelen ve büyümeyi tetikleyen bir girdi olarak kullanmıştır. Teknoloji 

bir ürün olarak geleneksel mallardan ya da kamu mallarından 

farklıdır; rakibi olmayan, kısmen devre dışı bırakılabilen bir üründür. 

Bu modelde fiyat rekabeti ile avantaj sağlanamaz ve beşeri sermaye 

stoku büyümenin belirleyicisidir. Bu bakış açısından hareketle fazla 

nüfus sayısına sahip olmak büyümeyi gerçekleştirmek için yeterli 

değildir (Romer, 1990). 

 

İktisat literatüründe giderek eğitim, araştırma-geliştirme, beşeri 

sermayenin çıktıya olan olumlu etkisine yönelik çalışmalar 1960lar ve 

1990lar boyunca hükümetlerin ekonomi politikalarına yön vermiştir. 

Bazı otoriteler tarafından yapılan çalışmaların Avrupa’nın 21. Yüzyıl 

bilgiye dayalı ekonomiye geçiş hedefinin temeli olduğuna 

inanmaktadır. 1970’lerde meydana gelen resesyon sonrasında yapılan 

mikroelektronik devrimler, radikal teknolojik değişimler resesyondan 

çıkışın önemli bir faktörü olarak görülmüştür. Teknoloji evrimi, firma 

ve sanayi yapılarının değişmesi ve bu değişimi destekleyen hükümet 

politikaları inovasyonun genele yayılmasında etkili olmuştur. 

Neoklasik teorilerin aksine inovasyon ekonomistler tarafından 

doğrudan etkili olmayan, ancak dolaylı bir biçimde daha derin etkileri 

olan bir interaktif süreç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu süreci 
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içeren modeller de zincir bağlantılı modeller olarak isimlendirilmiştir. 

Bu yeni anlayışın farkı ise inovasyonu ortaya çıkaran esas sürecin 

bilim insanları ya da ortaya yeni bir bilginin çıkmasından ziyade 

mühendisler tarafından geliştirilen küçük çaplı modifikasyonlar ya da 

küçük çaplı gelişmelerin olmasıdır. Bu süreç de ekonomik büyüme 

için en az bilimsel araştırmalar kadar önemlidir (Paksoy, vd. 2014: 37-

39; Švarc ve Dabić, 2015: 164-165). 

 

Bilgi ekonomisi ya da bilgiye dayalı ekonominin teorik çerçevesi bazı 

araştırmacılar tarafından ise problemli ve birbiriyle tutarsız olduğu 

gerekçesi ile eleştirilmektedir. Foray (2004)’e göre bilgi ile ekonomi 

arasındaki ilişkide yeni bilginin sürekli yaratılması ve bilgiye erişime 

yönelik başarı sağlanması her açıdan kurulmuş bir senaryoya bağlıdır. 

Bu senaryo içerisinde eğitim, teknolojik bilginin transferi, yetiştirme, 

inovasyonların yayılması açısından uygun koşullar oluşturulmuştur. 

Bu sayede inovasyon, ekonomik verimlilik, mal ve hizmetlerin 

kalitesi, bireyler arasında eşitlik sağlanacaktır. Bu senaryonun 

gerçekleşmesi ise bir dizi yapısal koşulun sağlanmasını 

gerektirecektir. Bilgi ile ekonomi arasındaki pozitif yaklaşımda iki 

önemli varsayım göz önüne alınmaktadır. Birincisi bilgiye yönelik 

yatırım ve faaliyetlerin uzun dönemli trendinin varlığı, ikincisi de bilgi 

ve becerinin yayılması ile üretim tekniklerini değiştirecek radikal bir 

teknolojik devrimin varlığıdır. Birçok durumda bu senaryonun bazı 

ülkeler için gerçekleşmesi mümkün görünse de birçok diğer durumda 

koşullar gerçekleşmeyebilir (Karadeniz Yılmaz vd., 2016: 71-72).  
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Bilginin kazanılması için öğrenme sürecinin tecrübenin bir ürünü 

olduğunu savunan, öğrenmenin sadece yaparak ya da kullanarak 

gerçekleşeceği görüşünü savunan başta Arrow (1961) tarafından 

ortaya atılan “yaparak öğrenme modeli” ne ilişkin de eleştiriler 

getirilmiştir. Yaparak öğrenme süreci bir işçinin davranış modeli ile 

örtüşmemektedir. Şöyle ki verimli olmak adına işçi olarak firmanın 

kar maksimizasyonuna odaklanan, diğer taraftan bir tüketici olarak 

tükettiği ürünlerin faydasının maksimize olmasına çabalayan bir birey 

yeni yöntemler öğrenmek üzere harcayacağı zamanı boşa harcanmış 

bir zaman olarak değerlendirecektir çünkü bireyin hatırlama, gözlem 

yapma, hipotez kurma gibi yetenekleri sınırlıdır (Vazquez ve 

Gonzalez, 2016:145). 

5. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada 1995-2017 yılları arasında bilgi ekonomisine yönelik 

seçilmiş göstergelerin Türkiye’de ekonomik büyümeye olan katkısı 

araştırılmıştır. Seçilmiş bilgi ekonomisi göstergeleri ileri teknoloji 

ihracatı (YTEX), araştırma ve geliştirme harcamaları (RD) ve patent 

başvuru (P) sayısıdır. Ekonomik büyüme göstergesi (RGDP) ise 2010 

baz yıllı GSYİH verileridir. GSYİH verileri Dünya Bankası kalkınma 

göstergelerinden, patent başvuru sayıları ise Türk Patent Enstitüsü 

internet sitesinden elde edilmiştir (TPE, 2020). AR-GE harcamaları da 

Dünya Bankası kalkınma göstergeleri oransal verileri kullanılarak 

hesaplanmıştır. 
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Çalışma için kurulan model aşağıdaki şekildedir: 
 

LOG(RGDP) = C(1) + C(2)*LOG(YTEX) + C(3)*LOG(P) + C(4)*LOG(RD)     (1) 

 

Değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmede zaman serileri yöntemi 

kullanılmıştır. Zaman serisi analizinde sahte regresyon sorunu ile 

karşılaşmamak amacı ile ADF ve KPSS testleri yapılarak, durağan 

olmayan seriler durağan hale getirilmiştir. 
 

ADF birim kök testi sonuçları Tablo-1’deki gibidir. 

Tablo- 1:ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

RGDP  2.262220  0.9999 

YTEX  0.444231  0.9797 

RD  0.191000  0.9655 

P  2.405998  0.9999 

Farkları Alındıktan Sonraki Test Sonuçları 

D(RGDP) -4.093143  0.0211 

D(YTEX) -4.655533  0.0073 

D(RD) -3.916905  0.0298 

D(P) -4.403967  0.0120 
 

Tablo-1’in üst kısmında yer alan verilerin değerleri 0,10’dan büyük 

olduğu için verilerde birim kök sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunun 

giderilmesi için değişkenlerin 1. farkları alınarak olasılıkların 0,10 

değerinin altına düşmesi sağlanmış ve değişkenler durağan hale 

gelmiştir (Özkan ve Çelik, 2018: 10). Tabloda RGDP, YTEX ve P 

değişkenleri %1, RD değişkeni ise %5 anlamlılık düzeyinde 

durağandır.  
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KPSS birim kök test sonuçları ise Tablo-2’de düzenlenmiştir. 

Tablo- 2: KPSS Birim Kök Test Sonuçları 
Değişkenler LM İstatistiği Kritik Değer 

RGDP  0.167174  0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

YTEX  0.104276  0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

RD  0.121686 0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

P 0.179313 0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

Farkları Alındıktan Sonraki Test Sonuçları 

D(RGDP)  0.051901 0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

D(YTEX)  0.500000 0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

D(RD)  0.174624 0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

D(P)  0.051276 0.216000*  0.146000** 0.119000*** 

Not: *: %1 anlamlılık düzeyi **:%5 anlamlılık düzeyi ***:%10 anlamlılık düzeyi. 
 

Tablo-2’de KPSS istatistik analizi yapılırken LM istatistik değerleri 

ile kritik değerler karşılaştırılır, eğer LM değerleri kritik değerlerden 

küçük ise zaman serisinin durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır 

(Çil Yavuz, 2004:244).  Yapılan analiz sonuçlarına göre modeldeki 

değişkenler %1 anlamlılık düzeyinde durağandır. RGDP ,RD ve P 

değişkenleri  %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde durağan değildir. 

YTEX değişkeni tüm anlamlılık düzeylerinde durağandır. 

Değişkenlerin 1. derece farkları alındıktan sonra ise RGDP değişkeni 

tüm anlamlılık düzeylerinde durağan hale gelirken, YTEX değişkeni 

tüm düzeylerde durağan değildir. RD değişkeni yapılan düzeltme 

sonucu %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde durağan hale gelmiştir. P 

değişkeni de 1. derece fark alındıktan sonra tüm düzeylerde durağan 

hale gelmiştir.  
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Çalışmada değişkenler arası ilişkinin varlığını ve yönünü tespit etmek 

amacıyla Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Testin sonuçları 

Tablo-3’de gösterilmiştir. 

Tablo- 3: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 06/10/19   Time: 20:32 

Sample: 1995 2017 

Included observations: 20 

Dependent variable: LOG(RGDP)  

Excluded Chi-sq df Prob. 

LOG(YTEX)  12.27678 3  0.0065 

LOG(RD)  10.17945 3  0.0171 

LOG(P)  10.46660 3  0.0150 

All  35.88959 9  0.0000 

Dependent variable: LOG(YTEX)  

Excluded Chi-sq df Prob. 

LOG(RGDP)  4.674270 3  0.1973 

LOG(RD)  2.110750 3  0.5497 

LOG(P)  12.68274 3  0.0054 

All  33.65652 9  0.0001 

Dependent variable: LOG(RD)  

Excluded Chi-sq df Prob. 

LOG(RGDP)  0.845924 3  0.8385 

LOG(YTEX)  5.604667 3  0.1325 

LOG(P)  7.053681 3  0.0702 

All  19.68753 9  0.0199 

Dependent variable: LOG(P)  

Excluded Chi-sq df Prob. 

LOG(RGDP)  6.604854 3  0.0856 

LOG(YTEX)  15.44884 3  0.0015 

LOG(RD)  8.085206 3  0.0443 

All  42.41407 9  0.0000 

 

Tablo-3’e ilişkin sonuçlar yorumlanırken %5 anlamlılık düzeyinde, 

olasılık değeri 0,05’ten küçükse değişkenler arası nedensellik 

ilişkisinden bahsedilebilirken, olasılık değerlerinin 0,05’ten büyük 

olması halinde değişkenler arasında nedensellik ilişkisinden söz 
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edilememektedir (Ergen ve Yavuz, 2017). Bu bağlamda YTEX, RD, P 

değişkenlerinin RGDP değişkeninin nedeni olduğu, RGDP, RD 

değişkenlerinin YTEX değişkeninin nedeni olmadığı, ancak P 

değişkeninin YTEX değişkeninin nedeni olduğu, RGDP, YTEX ve P 

değişkenlerinin RD değişkeninin nedeni olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Son olarak YTEX ve RD değişkenleri ise P değişekeninin 

nedenidir. Dolayısıyla analizlerde dikkate alınan değişkenler arasında 

YTEX ve P değişkenleri arasında çift yönlü, diğer değişkenlerin ise 

birbirleri arasında tek yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bilgi ekonomisi kavramının içeriğiyle ilgili olarak uluslararası 

literatürde hala net bir fikir birliğine varılmamıştır. Ancak iktisat 

alanındaki çalışmalar incelendiğinde bilginin üretimi, yayılması ve 

geliştirilmesinin ekonomi içerisindeki öneminin her geçen gün biraz 

daha artacağına yönelik görüş birliği mevcuttur. Türkiye ekonomisi 

önce orta gelir tuzağı tartışmaları içerisinde kendisini bulmuş, son 

birkaç yıldır da resesyondan nasıl çıkılması gerektiği, krizden çıkış 

şeklinin nasıl olacağına yönelik tartışmalar ekonomi çevrelerinde 

ağırlık kazanmıştır. Ekonomik büyüme göstergelerinin uzun süredir 

yaşadığı düşük performanstan kurtulabilmesinin yolu ekonomi 

politikalarını bilgi toplumunu oluşturan, bilgi ekonomisine dayalı bir 

şekilde yapılandırmaktan geçmektedir. Meksika ve Güney Kore 

1960lı yıllarda benzer ekonomik koşullara sahip iki ülke iken 2003 

yılında Güney Kore kişi başı milli gelirini yaklaşık 11 kat 
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artırabilmiştir. Meksika’nın Güney Kore’nin 2003 yılında ulaştığı 

gelir düzeyine erişebilmesi için 2004-2020 yılları arası her yıl 

ortalama %3 büyümesi gerektiği hesaplanmıştır (Chen ve Dahlman, 

2006). Benzer durum, birçok gelişmekte olan ekonomi için de 

geçerlidir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ileri teknoloji 

ihracatına, araştırma-geliştirmeye, yeni ürünler geliştirerek patentler 

elde etmeye odaklanmak Türkiye’nin büyümesini olumlu yönde 

etkiyecektir. Bu bağlamda hem nicelik hem de nitelik açısından tüm 

bilgi ekonomisi göstergelerinde daha iyi seviyelere gelinmesini 

sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve uygulanmaya konulması 

önem arz etmektedir 
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GİRİŞ  
 

Ödemeler bilançosu, ülkelerin belirli bir zaman diliminde dış alemle 

yapmış olduğu ekonomik ve mali ilişkilerin takip edildiği yerdir. Bu 

yüzden de ödemeler dengesi ülkeler için önemli bir hesaptır. Cari 

işlemler hesabı, ödemeler bilançosunun en temel hesabı olup bu hesaba 

kaydedilen işlemlerde kendi içinde uluslararası mal ve hizmet ticareti, 

uluslararası faktör gelirleri ve tek yanlı (karşılıksız) transferler olarak 

sınıflandırılmaktadır (Seyidoğlu, 2015: 344). Özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde kronik hale gelen cari açık; kriz belirtisi 

olarak kabul görmesinden dolayı son yıllarda büyük önem kazanmıştır.  

Cari açığın sürekli artması, ekonomide ya döviz kurunun aşırı 

değerlenmesine ya da devalüasyona neden olabilmektedir. Her iki 

durumda, yurtiçindeki ithal malların fiyatının artmasına ve fiyat 

istikrarına yönelik uygulanan para politikasının aksamasına neden 

olmaktadır.  
 

Bu nedenle cari açık, ülkeler için tercih edilen bir durum olmamasına 

rağmen, gelişmekte olan pek çok ülkede ekonomik büyümenin 

gerçekleştirilebilmesi için katlanılmak zorunda kalınan bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. Gayri safi yurtiçi hasılada meydana gelen artışların, 

cari açığı artırmasının iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 

gayri safi yurtiçi hasıladaki artış dolayısıyla insanların gelir 

düzeylerinin artması ve ülke içinde üretilmeyen mal ve hizmetlere olan 

talebin artması ile açıklanmaktadır. İkincisi ise, ihracatın ithalata 

bağımlı olmasıyla ortaya çıkabilmektedir (Yılmaz ve Akıncı, 2011: 
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365). Üretimde kullanılan hammadde, yatırım ve ara mallarının yurtdışı 

kaynaklı olması ithalatı arttırabilmektedir. İhracata dayalı ekonomik 

büyüme modelini benimseyen ülkeler, hammadde, yatırım malları ve 

teknolojiyi ithalat yoluyla karşılama zorunda kalabilmektedir. Bu 

durumda ihracat, ithalata paralel olarak gelişmez ise, dış ticaret açığı 

artmakta ve cari açık ortaya çıkmaktadır. Ancak gayri safi yurtiçi hâsıla 

artışıyla oluşan talep canlanması, özel tüketim mallarına olan talebi 

arttırıyor ise ihracatı arttırıcı bir etkisi olmamaktadır. Çünkü bu türden 

ithalat, ülkeye katma değer sağlayacak yatırım ve ara malı değildir. 

İthalat yapısı bu türden olan ülkeler, yüksek cari açıklara rağmen 

büyüme hızlarını artıramadıkları görülmektedir. 
 

Diğer taraftan, Türkiye’de, özellikle 1980’lerden itibaren sermaye 

hareketlerindeki liberalleşme, sabit döviz kurundan esnek döviz kuruna 

geçiş, bilgi teknolojilerinde hızlı gelişmeler sonucu finansal piyasalarda 

çarpıcı bir dönüşüm meydana gelmiştir. Bu dönüşüm, uluslararası 

piyasalardan borçlanabilmeyi kolaylaştırarak, dünyada cari açık veren 

ülke sayısını artırmıştır. 
 

Bu noktada asıl sorun cari açık ve ekonomik büyümenin aynı anda 

sürdürülebilir olup olmadığı yönündeki düşüncedir. Özellikle son 

yıllarda gelişmekte olan ülkelerde, artan ekonomik büyüme ile birlikte 

cari açığın da artması, cari açığın uzun vadede sürdürülemeyeceği 

yönündeki tartışmaların yeniden gündeme gelmesine sebep olmuştur.  

Ülkelerarası karşılaştırmalar yapılırken cari açığın GSYH içerisindeki 

oranı dikkate alınmaktadır. Cari Açık/GSYH oranının %4-5’lik kritik 
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değeri geçmesi, olası bir ekonomik krizin sinyali olarak kabul 

edilmektedir (Telatar ve Terzi, 2009: 120). Gelişmiş ekonomilerinde 

cari açık, sürdürülebildiği ölçüde tehlikeli görülmemektedir. Cari 

açığın GSYH oranı bizlere cari açığın ne düzeyde olması gerektiğini ve 

ekonominin gidişatı hakkında önemli işaretler vermektedir. Sürekli açık 

veren cari işlemler hesabı; ülkenin dışarıdan sermaye ihtiyacını 

borçlanarak karşıladığını göstermektedir. Eğer GSYH artıkça dış 

borçlanma da artıyorsa, bu borçları geri ödeyebilme gücünün de 

azalmaya başlayacağı şeklinde değerlendirilmektedir. 
 

1. EKONOMİK BÜYÜME İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ 

İLİŞKİYE YÖNELİK LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  
 

Tablo 1’de, ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişkiye yönelik 

Türkiye ve Türkiye dışı ülkelere yönelik yapılmış ampirik literatür 

araştırmaları kronolojik olarak verilmiştir. 
 

   Tablo 1: Konuyla İlgili Çalışmalar     
                              
Yazar/lar  

  Yöntem   Dönem /ülke    Sonuçlar   

Eken (1990)  En Küçük Kareler  
Yöntemi  

1980–1988 

(Yıllık)  
Türkiye 

Ekonomik büyüme arttıkça cari 
açık da artmaktadır  

Bahmani ve  

Oskooee (1993)  

  

 En Küçük Kareler 
Yöntemi  
  

1977–1986   

(Çeyrek Dönemlik)  
Avustralya 

Artan büyüme hızına karşılık 
cari açığın da arttığı tespit 
edilmiştir.  

Manzocchi ve  

Bagnai  (1999)  

En Küçük  
Kareler Yöntemi  

1965–1994  

(Yıllık)   
49 gelişmekte olan 
ülke ekonomisi 

49 gelişmekte olan ülkede, 
ekonomik büyümedeki artış 
hızına bağlı olarak cari açığın da 

arttığını tespit etmişlerdir.  
Chinn ve Prasad    

(2000)   

  

En Küçük Kareler 
Yöntemi ve Panel 

Regresyon Analizi 

1971–1995 

 (Yıllık)   
18 sanayileşmiş, 71 
gelişmekte olan 
ülke  

Tüm ülke gruplarında, 
ekonomik büyüme cari 
açığı arttırmaktadır.  
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Kandil ve Greene  

(2002) 

 Vektör Auto  
Regresyon Analizi  

1960–2000 

 (Yıllık)   
ABD 

GSYH’daki artışların ithalatı 
uyararak cari açığı arttırdığı 
tespit edilmiştir 

Herrmann ve Jochem  

(2005)   

  

   

 Uygulanabilir 

Genelleştirilmiş 
En Küçük Kareler 
Yöntemi,  
Vektör Auto 
Regresyon  

1994–2004   

(Çeyrek Dönem)   
Avrupa Birliğinin 
yeni üyesi olan sekiz 
Orta ve Doğu 
Avrupa ülkesi  

Kişi başına gelirdeki artışların 
cari açığı arttırdığı tespit 
edilmiştir.  

Kasman vd.  (2005)  

  

 Sınır Testi,  
ARDL  

1984–2004  

(Çeyrek  
Dönemlik)  
Türkiye 

İlgili dönemde Türkiye’de 
ekonomi büyüdüğünde, cari 

açığın arttığı tespit edilmiştir  

Hassan (2006)   

  

  

Hata Düzeltme 
Modeli, 

Eş Bütünleşme  

1976–2002  

(Yıllık)  
Bangladeş   

Ekonomik büyüme arttıkça cari 
açık azalmaktadır.   

Aristovnik (2007)   

  

  

Dinamik Panel 

regresyon analizi 

1971–2005  

(Yıllık)   
Orta Doğu ve Kuzey  
Afrika’dan 17 ülke  

Büyüme oranındaki artışların 

cari açık üzerine etkisi teorik ve 
ampirik beklentinden farklı 
çıkmıştır. Yani ekonomik 
büyümedeki artış, cari açığın 
iyileşmesine neden olduğu 
görülmüştür. 

Erbaykal (2007)   

 

Toda Yamamoto 

Granger 

Nedensellik   

1987–2006   

(Çeyrek Dönemlik)  
Türkiye 

Ekonomik büyüme, cari açığın 
nedenidir.  

Çeviş ve Çamurdan   
(2008) 

 Panel Veri Analizi  1990-2006   

(Yıllık)  
24 Gelişmiş ve 
Gelişmekte Olan 
Ülke  

Ekonomik büyüme arttıkça cari 
açık da artmaktadır.   

Morsy (2009)   

  

Panel Veri Analizi, 

En Küçük Kareler 
Yöntemi  

1970–2006  

(Yıllık)  
28 petrol ihraç eden 
ülke  

Ekonomik büyümede meydana 
gelen artışların, cari açık 
üzerinde önemli bir etkisinin 
olmadığı tespit edilmiştir.  

Telatar ve Terzi  

(2009)  

Granger 

Nedensellik, VAR 

Analizi 

1991:4–2005:4  

(Çeyrek Dönemlik)   
Türkiye 

Ekonomik büyüme arttıkça cari 
açık da artmaktadır.   

Medina vd.  (2010)  

 

Panel Veri Analizi, 

En Küçük Kareler 
Yöntemi   

1970–2008  

(Yıllık) 
33 Gelişmekte olan 
ülke  

Kişi başına düşen gelirdeki 
artışlar cari işlemler 
dengesinin kötüleşmesine 
neden olduğu tespit 
edilmiştir.  

Malik vd.  (2010)   

  

Johansen Eş 
Bütünleşme, 
Granger 

Nedensellik  

1972–2007  

(Yıllık)   
Pakistan  

Ekonomik büyümenin, cari 

açığı azalttığı tespit edilmiştir.  

Yılmaz ve Akıncı  
(2011)  

Johansen 

Eşbütünleşme testi 
1980–2010  

(Yıllık)  
Ekonomik büyümedeki artış cari 
açığın da artma nedenidir.  
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ve Granger 

Nedensellik  

Türkiye 

Bayraktutan ve  

Demirtaş (2011)  

Panel Veri Analizi  1980–2006  

(Yıllık)  
19 Gelişmekte Olan 
ülke 

Ekonomik büyüme oranındaki 
artışların cari açığı arttırdığı 
tespit edilmiştir.  

Sekmen ve Çalışır  
(2011)  

Sınır Testi, ARDL  1998:1–2009:4  

(Çeyrek Dönemlik)  
Türkiye 

Kısa dönemde, ekonomik 
büyüme arttıkça cari açık 

artmaktadır.  
Yanar ve  

Kerimoğlu (2011)  
Johansen eş 
bütünleşme analizi 
ve Vektör Hata 
Düzeltme Analizi  

 1975–2009  

(Yıllık)  
Türkiye 

Uzun dönemde, ekonomik 
büyümedeki artışlar cari açığı 
zayıf ölçüde de olsa arttırdığı 
tespit edilmiştir.  

Brzozowski ve 

Prusty (2011)   

 

OLS Panel veri 

Analizi  

1981–2009  

(Yıllık)   
Seçilmiş 175 

gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke  

Kısa dönemde ekonomik 

büyüme arttıkça cari açık 
azalmaktadır. Uzun dönemde ise 
ekonomik büyüme ile birlikte 

cari açık da artmaktadır.  
Hepaktan ve Çınar  
(2012) 

 Panel Veri Analizi  1975–2008  

(Yıllık)  
27 OECD ülkesi 

Ekonomik büyüme, cari işlemler 
açığını düşürmektedir. 

Songur ve Yaman 

(2013)  

Panel Veri Analizi, 

Eş bütünleşme, 
Vektör Hata  
Düzeltme Analiz 
Yöntemi   

1981-2010 

(Yıllık)  
Gelişmekte Olan 10 

Ülke 

Uzun dönemde, ekonomik 

büyüme, cari açığı negatif 
olarak etkilemektedir.  

 

Tatlıyer (2014)  Toda-Yamamoto,  

VAR Analizi, 

Granger 

Nedensellik  

1988Q1-2013Q2  

(Çeyrek dönemlik)  
Türkiye 

Ekonomik büyüme cari açığı 
etkilemezken, GSYH büyüme 
oranının dalgalı bir seyir 
izlemesinin nedeni cari açıktır.  

Yalçınkaya ve  
Temelli (2014)  

 Panel Veri Analizi  1992-2013  

(Yıllık) 
BRICS ülkeleri  

Uzun dönemde, ekonomik 
büyüme, cari açığın nedenidir.    

Yurdakul ve Uçar 
(2015)  

VAR Analizi, 

Granger 

Nedensellik  

1999:01-2014:02  

(Çeyrek dönemlik)  
Türkiye 

Ekonomik büyüme, cari açığın 
Granger nedenidir. 

Şit ve Alancıoğlu  
(2016) 

VAR Analizi 1980 – 2014  

(Yıllık) 
Türkiye 

Ekonomik büyümenin cari 
açığı arttırdığı tespit edilmiştir. 

Erdoğan ve Acet  
(2016)  

VAR Analizi 2003-2015 

(Çeyrek dönemlik) 
Türkiye 

Cari açığın nedeni olarak 
ekonomik büyüme tespit 
edilmiştir. 

Ersungur vd. (2017)  Johansen 

Eşbütünleşme 
Analizi ve VAR 

Analizi  

 

1998-2014  

(Çeyrek dönemlik) 
Türkiye 

Ekonomik büyüme arttıkça cari 
açık da artmaktadır. 
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Uçak (2017)  VAR Analizi, 

Granger 

nedensellik, Etki-

tepki analizi 

1980-2015  

(Yıllık) 
Türkiye 

Ekonomik büyüme, cari dengeyi 

bozmaktadır. 
 

Duman (2017)  VAR Analizi, 

Granger 

nedensellik, Etki-

tepki Analiz   

2003-2017  

(Çeyreklik dönem) 

Türkiye 

Ekonomik büyümenin cari açığı 
arttırdığı tespit edilmiştir 

.  

Arslan vd. (2017)  Panel Veri Analizi  

Granger 

Nedensellik   

1980-2014  

(Yıllık)  
OECD ülkeleri 

Ekonomik büyüme ile birlikte 

cari denge kötüleşmektedir. 
 

   

Ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişkiye yönelik Türkiye ve 

Türkiye dışı ülkelere yönelik yapılan uygulamalı çalışmalarının 

çoğunda, ekonomik büyüme arttıkça cari açığın da arttığı, bu iki 

değişken arasında güçlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir.   
 

2. EKONOMİK BÜYÜME İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ 

İLİŞKİYE YÖNELİK EKONOMETRİK UYGULAMA  
 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye ekonomisinde; ekonomik büyüme 

ile cari açık arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmektedir. 

Öncelikle zaman serilerinin özellikleri incelenmiş, değişkenlere ait 

serilerle ilgili bazı düzenlemeler yapıldıktan sonrada değişkenler 

arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.  
 

2.1. Veri Seti ve Yöntem 

 

Çalışmada yer alan değişkenler; reel GYSH, cari açık ve reel efektif 

döviz kuru; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik 

Veri Dağıtım Sistemi'nden alınmıştır. 2005 dördüncü çeyrek ile 2018 

ikinci çeyreği arasındaki üçer aylık veriler kullanılmıştır.   
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Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Açıklamalar 
 

Simge Tanım Kaynak 

CA Cari İşlemler Açığı (Milyon Dolar) TCMB EVDS 

Y GSYH (Bin TL) Düzey, Zincirlenmiş Hacim 
Yöntemiyle 

TCMB EVDS 

RDK TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 

(2003=100) 

TCMB EVDS 

 

Çalışmada zaman serisi analizi uygulanmıştır. Zaman serisi özellik 

olarak, birbirini takip eden dönemler arasındaki sayısal verilerdir. 

Zaman serileri bizlere serinin geçmişte izlediği yol ile geçmişi 

açıklamaya çalışarak gelecekteki seyri hakkında varsayımlarda 

bulunmamıza yardımcı olmaktadır. 
 

Cari açık değişkeni analize dâhil edilmeden önce birkaç işlem adımı 

uygulanmıştır. İlk olarak negatif değerli olan cari açık değişkeni, 

mutlak değeri alınarak pozitif hale getirilmiştir. Ardından ABD doları 

cinsinden olan cari açık değişkenine ait değerler, nominal satış kuru 

kullanılarak Türk Lirasına dönüştürülmüştür.  
 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait seriler, öncelikle 

mevsimsellikleri incelenmiş, daha sonra da doğal logaritmaları 

alınmıştır. Çalışmada yer alan değişkenlerin durağanlık mertebelerini 

tespit etmek için Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ile Kwiatkowski – 

Phillips – Schmidt - Shin (KPSS) birim kök testleri yapılmıştır.  
 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlık düzeyleri belirlendikten 

ardından seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi sorgulanmıştır. 
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Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için, Pesaran vd. (2001) 

tarafından geliştirilen ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) modeli 

kapsamındaki sınır testi yaklaşımı ve kısıtlanmamış hata düzeltme 

modeli (UECM) uygulanmıştır. ARDL analiz yöntemi, kısıtlanmamış 

hata düzeltme modelini kullandığı için, diğer eş bütünleşme testleriyle 

kıyaslandığında daha güvenilir sonuçlar vermektedir. ARDL analiz 

yönteminin bir diğer üstünlüğü ise; değişkenler hakkında hem kısa 

dönem hem de uzun dönem için tahminler yapabilmesidir. Buna ilave 

olarak kısıtlı sayıda gözlem içeren verilerle yapılan analizlerde bile 

güvenilir tahminler yapabilmektedir (Narayan ve Narayan, 2004: 95-

112). 

                                                                                     

2.2. Ekonometrik Analiz Sonuçları  
 

Modelde kullanılacak değişkenlere ait serilerin düzey durumuna ait 

grafikleri Şekil 1’de gösterilmiştir.  

  
 CA Y 

 
                               

Şekil 1: Serilerin Düzey Grafikleri 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi modeldeki GSYH serisi mevsimsellik 

içermektedir. Bu nedenle GSYH, Census X12 analizi ile 

mevsimsellikten arındırılmış, daha sonrada serilerin doğrusal bir yapıya 

kavuşturulması amacıyla logaritmaları alınmış ve logaritmik düzeyleri 

Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 2: Serilerin Mevsimsellikten Arındırılmış Logaritmik Düzey Değerleri 
 

Şekil 2’de görüldüğü üzere mevsimsellikten arındırılmış olan serilere 

ait logaritmik düzey grafikleri zamanla daha doğrusal bir yapıya 

kavuşmaktadır. Çalışmada, serilerin mevsimsellikten arındırılmış ve 

logaritmik dönüşümleri yapılmış halleri kullanılmıştır.   
 

 2.2.1. Durağanlık Testi Sonuçları  
 

Seriler, mevsimsellik etkisinden arındırıldıktan ve doğal logaritmaları 

alındıktan sonra durağanlık sınaması, Genişletilmiş Dickey-Fuller 

(ADF) birim kök testi ve Kwiatkowski – Phillips – Schmidt - Shin 
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(KPSS) birim kök testleriyle yapılmıştır.  Durağanlık test sonuçları 

Tablo 3 ve Tablo 4’de yer almaktadır.  
 

Tablo 3: ADF Birim Kök Test Sonuçları  
 

Değişkenler  Seviye  1.Fark  Karar  

LNCA  -4.212369 (0.0085) 

[c+t]  
---  I(0)  

LNY_SA  -2.366081 (0.3919) 

[c+t]  
-4.313036 (0.0012) 

[c]  
I(1)  

LNRDK  -2.863572 (0.1829) 

[c+t]  
-7.328170 (0.0000) 

[c]  
I(1)  

 

Yapılan ADF birim kök test analiz sonuçlarına göre; LNY_SA ve 

LNRDK değişkenlerinin düzey değerlerinde birim kök taşıdığı ve 

LNCA değişkeninin ise düzey değerinde birim kök taşımadığı 

görülmektedir. Yani, ele alınan değişkenler farklı düzeylerde durağan 

hale gelmektedir. KPSS durağanlık test sonuçları Tablo 5’de 

gösterilmektedir.  
 

Tablo 4: KPSS Birim Kök Test Sonuçları  
 

 Değişkenler  Seviye  Karar 

LNCA  0.463000   (0.631471) [c+t]  I(0) 

LNY_SA  0.463000   (0.935609) [c+t]  I(0) 

LNRDK  0.463000   (0.822144) [c+t]  I(0) 

 

ADF birim kök testine göre, cari açık dışındaki seriler birinci dereceden 

farkları alınarak durağan olurken, KPSS birim kök test sonuçlarında ise, 

tüm değişkenlerin düzeyde durağan oldukları görülmektedir.   
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Durağanlık seviyeleri belirlenen değişkenlere ait serilerin, ARDL 

(Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model) analizi yapılmadan önce 

uygun gecikme uzunluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü 

modelde olması gerekenden daha fazla gecikme uzunluğunun 

bulunması, serbestlik derecesinin düşmesine ve veri kaybına sebep 

olmaktadır.   

 

Tablo 5: Eşbütünleşme Analizi İçin Uygun Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriterleri  
 

LAG  LOGL  LR  FPE  AIC  SC  HQ  

0  42.94436  NA  3.40e-05  -1.775305  -1.654861  -1.730404  

1  154.6270  203.5107  3.55e-07  -6.338979  5.857203*  6.159378*  

2  163.6031  15.15960  3.58e-07  -6.337916  -5.494807  -6.023614  

3  168.6192  7.802722  4.33e-07  -6.160851  -4.956409  -5.711847  

4  183.7831  21.56645*  3.39e-

07*  

6.434803*  -4.869029  -5.851098  

Optimal gecikme değerleri (*) simgesiyle ifade edilmiştir.  
  

Tablo 5’da belirtildiği üzere değişkenlere ait serilerin, en uygun 

gecikme uzunluğu 4 olarak tespit edilmiştir.    
 

 2.2.2. Eş Bütünleşme Testi   
 

Değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkilerini sorgulamak için, 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL (Auto Regressive 

Distributed Lag) modeli kapsamındaki sınır testi yaklaşımı 

kullanılmıştır. Tablo 6’da gösterildiği üzere F istatistiği değeri, üst 

kritik değerden büyük olduğu için Ho hipotezi reddedilip, H1 alternatif 
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hipotezi kabul edilmektedir. Yani değişkenler arasında eş bütünleşme 

ilişkisi bulunmuştur.  

 

  Tablo 6: Sınır Testi Sonuçları  
 

k değeri               F-istatistik değeri  Kritik Değerler  

2                               7.259818  Alt kritik değer  Üst kritik değer  

5%                                                              3.79                          4.85  
 

2.2.3. ARDL Modeli  

 

Eş bütünleşme ilişkisinin tespiti yapıldıktan sonra ARDL modeli 

oluşturulmuştur. Analizde kullanılan ARDL (2,4,0) modelinin tahmin 

sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.  
 

Tablo 7: ARDL (2,4,0) Modelinin Tahmin Sonuçları    
 

Değişkenler  Katsayı  t istatistik  Olasılık Değeri  

LNCA(-1)  0.051  0.392  0.6967  

LNCA(-2)  0.240  1.878  0.0680  

LNY_SA  5.509  2.059  0.0463  

LNY_SA(-1)  3.566  0.942  0.3518  

LNY_SA(-2)  -1.203  -0.315  0.7544  

LNY_SA(-3)  3.061  0.832  0.4105  

LNY_SA(-4)  -9.189  -3.094  0.0037  
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LNRDK  0.570  0.494  0.6238  

C  -30.192  -1.688  0.0996  

                                                  Tanısal Test Sonuçları     

R2  0.756433    

Düzeltilmiş R2   0.705155    

X2 BG   0,0710 [0,7641]     

 HET  0.0948 [0,4376]    

 X2 BG ve HET, otokorelasyon ve değişen varyans testlerini ifade etmektedir.  
Köşeli parantez içerisinde yer alan değerler, tanısal testlere ait olasılık değerlerini 
göstermektedir.   
 

Elde edilmiş olan tanısal test sonuçlarına göre modelde, otokorelasyon 

sorununa rastlanmadığı ve hata terimlerinin varyansının sabit olduğu 

görülmektedir.  
 

2.2.3.1. Uzun Dönem İlişkisi  
 

ARDL (2,4,0) modelinin tahmin sonuçlarına göre hesaplanan uzun 

dönem katsayıları Tablo 8’de verilmiştir.  
 

Tablo 8: ARDL (2,4,0) Modelinden Elde Edilen Uzun Dönem Katsayıları   
 

Değişkenler  Katsayı  t-istatistiği  Olasılık değeri  

LNY_SA  2.466144  2.570703  0.0142  

LNREDK  0.806309  0.479912  0.6340  

C  -42.652263  -1.649900  0.1072  
   

Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, ekonomik büyüme ile cari 

açık arasında uzun dönem için anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
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LNY_SA katsayısı, pozitif işaretli ve istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır. 

Ekonomik büyümede meydana gelen %1’lik artış, cari açığı yaklaşık 

%2.46 oranında artırdığı görülmektedir. Ancak RDK katsayısı pozitif 

işaretli çıkmış, fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir.  
 

2.2.3.2. Kısa Dönemli İlişki  
 

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkiyi inceleyebilmek için 

kurulan ARDL yaklaşımına dayanan Hata Düzeltme Modeline ait 

tahmin sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.  
 

Tablo 9: ARDL (2,4,0) Modelinden Elde Edilen Kısa Dönem Katsayıları  
 

Değişkenler   Katsayı   t istatistiği  Olasılık değeri   

D(LNCA(-1))  -0.240  -1.878  0.0680  

D(LNY_SA)  5.509  2.059  0.0463  

D(LNY_SA(-1))  1.203  0.315  0.7544  

D(LNY_SA(-2))  -3.061  -0.832  0.4105  

D(LNY_SA(-3))  9.189  3.094  0.0037  

D(LNRDK)  0.570  0.494  0.6238  

ECT(-1)  -0.7078  -4.401  0.0001  
  

Tablo 9’da ekonomik büyüme ve reel efektif döviz kuru ile cari açık 

arasında kısa dönemli ilişkiye ait sonuçlar yer almaktadır. Tablo 9’daki 

sonuçlar değerlendirildiğinde D(LNY_SA(-1)) ve D(LNY_SA(-2)) 

dönemleri hariç, diğer dönemlerde D(LNY_SA) istatistiki olarak 

anlamlı, D(LNRDK) ise anlamsız çıkmıştır. Kısa dönemde de, 
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Türkiye’de ekonomik büyümede meydana gelen artışlar, cari açığın 

artmasına neden olurken, reel döviz kurundaki artışlar ise cari açığı 

etkilememektedir.   

 

Hata düzeltme terimi katsayısı ECT(-1),  -0.7078 olarak belirlenmiştir. 

ECT(-1) katsayısı, negatif ve anlamlı olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla kısa dönemde oluşan sapmaların %70’i, bir dönem sonra 

düzeldiği ve yeniden dengeye geldiği anlaşılmaktadır.  
 

2.2.3.3. CUSUM Testleri  

 

Analizde yer alan değişkenlerin istikrarlı olup olmaması durumunu 

kontrol edebilmek için Durbin vd. (1975) tarafından geliştirilmiş olan 

CUSUM ve CUSUM Kareleri (CUSUM ve CUSUMSQ) testi 

yapılmıştır.   
  

 
 

Şekil 3: CUSUM Grafikleri 
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Şekil 3 incelendiğinde, analizde yer alan değişkenlere ilişkin herhangi 

bir yapısal kırılmanın olmadığı ve uzun dönem katsayıların istikrarlı 

olduğu gözlemlenmektedir.  

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER   
 

Türkiye, 1980 yılından sonra ihracata dayalı kalkınma stratejisi 

uygulamaya başlamış, dış ticaretini serbestleştirilmiş, sabit döviz kur 

sisteminden dalgalı kur rejimine geçmiş, sermaye hareketlerini 

serbestleştirmiş ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler 

sonucu önemli ekonomik ve finansal bir dönüşüm yaşamıştır.  
 

Bu finansal dönüşüm, uluslararası piyasalardan borçlanabilmeyi 

kolaylaştırarak, dünyada cari açık veren ülke sayısını artırmıştır. Diğer 

taraftan, Türkiye’nin 1980’den sonra yaşadığı ekonomik dönüşüm yani 

ihracata dayalı kalkınma stratejisi uygulamaya başlaması cari açık 

sorununa yeni bir boyut kazandırmıştır. Pek çok gelişmekte olan ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de ihracatın ithalata bağlı olması, yani ihracat 

için gerekli hammadde, ara ve yatırım mallarını ithalat yoluyla 

karşılaması, cari açığa neden olduğu görülmüştür.   
 

Çalışmada, incelenen dönemde, literatüre de uygun olarak, Türkiye’de 

ekonomik büyüme ile beraber cari açığın da arttığı görülmüştür. 

Ekonomik büyümeye ait katsayı pozitif işaretli ve istatiksel olarak 

anlamlı çıkmıştır. Yani, ekonomik büyümede meydana gelen bir 

artışlar, aynı şekilde cari açığın artması ile sonuçlanmaktadır.  
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Son yıllarda Türkiye ekonomisinin yaşadığı paradoksal durumlarından 

birisi de ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişkidir. Yani, 

Türkiye, ekonomik büyümeyi arttırmak için genişletici ekonomi 

politikaları uygulamaya başlandığında, cari açık artmakta; cari açığı 

azaltmak için sıkı ekonomi politikaları izlediğinde ise bu kez ekonomik 

büyüme azalmaktadır.  
 

Cari açık sorununun giderilebilmesi için öncelikle ihracatının ithalata 

olan bağımlılığını azaltması gerekmektedir. Gelişmekte Olan Ülkelerin 

bağımlılığı azaltmaya yönelik pek çok politikalar uyguladıkları 

bilinmektedir.  Bunlardan birisinin de; uluslararası fiziki sermaye 

yatırımlarının ülkeye çekilmesi, yeni teknolojiler ve bunlarla uyumlu 

ürünlerin üretilmesi yoluyla cari açık üzerinde baskı oluşturmadan 

ekonomik büyümeyi artırıcı politikalar olduğu bilinmektedir. 

Türkiye’nin ihracata dayalı istikrarlı bir ekonomik büyümeyi 

yakalayabilmesi, ihracatta ürün çeşitliliğini artırmasına, yeni 

teknolojilere uygun ürünlerin geliştirilebilmesine ve aynı zamanda da 

beşeri sermayeye yatırım yapabilmesine bağlı olduğu düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Kredi garanti sistemleri, teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim 

imkanı kısıtlı olan ekonomik birimler lehine, kefalet verilmesi suretiyle 

krediye erişim imkanı sağlanan sistemlerdir.  

19. yy sonlarında Avrupa’da ilk örneklerine rastlanan sistemin, 20.yy 

başlarında savaşlar, büyük ekonomik krizler gibi ekonomik sorunların 

artığı dönemlerde kullanımı artmıştır. Günümüzde ise hemen her 

ülkede uygulanmaktadır (Pombo, Molina ve Sobrino, 2015 s:15).  

Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sonsuz olduğu dünyada finansal 

kaynaklara erişim oldukça önemlidir. Eksik bilgi, teminat ölçüm ve 

değerlendirme yetersizliği gibi sorunların olduğu finansal sistemlerde, 

kredi boşluğunun azaltılması, yatırımlar yoluyla makroekonomik 

değişkenleri olumlu etkileme potansiyeline de sahiptir.  Boşluğun 

giderilmesinde kullanılabilecek araçlardan birisi de kredi garanti 

sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Literatürde sistemin kuruluşu ve genel çerçevesinin nasıl olması 

gerektiği üzerine çok sayıda yabancı çalışmaya rastlamaktadır. 

Çalışmalarda ana amaç, daha sonraki bölümlerimizde belirtilen,  

sisteminin temel özelliklerinin olması gereken seviyelerini bulmak 

üzeredir. Ancak ülkeler arası farklılıklar nedeniyle bu konuda genel bir 

fikir birliğine ulaşılamadığı görülmektedir. Bununla birlikte, Dünya 

Bankası tarafından tavsiye niteliğinde yayınlanan “Kredi Garanti 

Sistemleri’nin Temel İlkeleri” makalesinde belirtilen 16 ilke, sistemin 
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kuruluşu ve sürekliliği açısından oldukça önemli bir kaynaktır 

(WorldBank, 2015).  

1. Kredi Garanti Sistemleri ve Özellikleri  
 

Sistemde, üç taraf bulunmaktadır. Kredi talep eden ekonomik birimler, 

kredi veren finansal birimler ve kefalet veren ekonomik birimlerdir. Üç 

tarafında sistemden farklı beklentileri mevcuttur.   

Kredi talep eden, uygun maliyet ve vadelerde yabancı kaynağa erişim 

sağlarken,  

Kredi veren, kaliteli teminatla riskini transfer etme ve karını artıma 

imkânı sağlayacaktır.  

Kefalet veren kurum, devlet kurumu ise ekonomik canlanma 

konusunda piyasaları uyaracak, özel kurum ise kefalet komisyonu geliri 

yanı sıra mal piyasasında sorunların azalmasına katkıda bulunacaktır.  

Sistemin işleyişi Şekil 1’de belirtilmiştir. Süreç başvurunun yapılması 

ile başlamaktadır. Başvuru sürecinin iki yolu mevcuttur. Kredi talep 

edenlerin başvurusunu garanti veren kuruma yapması (Bireysel 

Yaklaşım) veya direkt finans kurumuna yapması (Portöy Yaklaşımı) 

şeklindedir.  
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Şekil 1. Kredi Garanti Sistemi ( Deelen ve Molenaar, 2004)  

 

Sistemin temel özellikleri ise aşağıda belirtildiği üzeredir.  

- Talepte bulunan birimin kim tarafından değerlendirileceği 

- Kefalet için uygunluk kriterlerinin belirlenmesi 

- Kefalet oranı (Risk paylaşım oranı) belirlenmesi  

- Garanti komisyon ücretlerinin belirlenmesi 

- Temerrüt oranlarının belirlenmesi 

- Kaldıraç oranları 

- Tazminat taleplerinin yerine getirilmesi  

Bu özelliklerin her biri sistemin işleyişi açısından kritik öneme sahiptir. 

Örneğin tazmin taleplerini zamanında yerine getirilmemesi kredi 

verenlerin sisteme güvenini zedeleyecek ve isteksizliğe itecektir. 
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Kefalet oranının yüksek belirlenmesi kredi verenlerin mevcut sorunlu 

riskini garantöre devretmesine neden olacaktır. Aksi durumda ise yine 

isteksizliğe yol açacaktır.  

Sonuç olarak sistemin kuruluşunda bu özelliklerin belirlenmesi ve 

sonraki süreçte karşılaşılan olumsuz durumlarda müdahale edilerek 

yeniden düzenlenmesi programların devamlılığı ve verimliliği 

açısından elzemdir.  

Sistemin performansı ölçülürken, ülke ekonomisine katkısı, finans 

sistemine katkısı ve finansal sürdürülebilirliği dikkate alınmaktadır. 
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Tablo 1.1 Performans Ölçüm Kriterleri 

Katkı Boyutu Programın Katkısı 

E
k

o
n

o
m

ik
 

Ticari ve Ekonomik 

Aktivitelerdeki İyileşme 

Yatırım Yapan Firma/Sektör Sayısındaki 
Artış 

Yararlanıcı Firmaların Yeni Ürün 
Geliştirmelerinde Yaşanan Artış 

Yararlanıcı Firma Cirolarındaki Artış 

Yararlanıcı Firmaların Performans 
Rasyolarındaki Artış 

Yararlanıcı Firma Çalışan Sayısındaki 
Artış 

Gelir Seviyesinde Ve 

Yaşam Kalitesindeki 
İyileşme 

Girişimci Gelirlerinde Artış 

Çalışan Gelirlerinde Artış 

Refah Düzeyinde İyileşme Vergi Gelirlerinde Artış 

F
in

an
sal 

Krediye Erişim 

Daha Önce Kredi Kullanamayan 
Firmaların Kredi Temini 
Kredi Hacmindeki Artış 

Kredi Şartları  
Kredi Vadelerinde Uzama 

Kredi Faiz Oralarında Gerileme 

Bankalar Ve İşletmeler 
Arasındaki İlişki 

Teminat Talebinde Azalma 

Daha Hızlı Kredilendirme Süreci 
İşletme Derecelendirmesinde Artış 

Sürdürülebilirlik
 

Niteliksel ve Niceliksel 

Olarak Garanti Portföyü 

Kaldıraç Oranı 
Temerrüt Oranı 

Tazmin Talebi Oranı 
Net Zarar Oranı 

Takipten Tahsilat Oranı 
Riskli Garanti Portföyü 

İşletme Karlılığı 
Garanti Ve Hizmetin Geri Dönüşü 

Yatırım Dönüşü 

Verimlilik 

Gelir Maliyeti 

Garanti Verme Süresi 
Tazmin Talebini Karşılama Süresi 

Kaynak:  Leone ve Vento, 2004 
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Tabloda performans ölçümü yapmak için kullanılan kriterler ve hangi 

alanda iyileşme beklendiği belirtilmiştir.  

Kredi garanti programları ortaklık yapıları dikkate alınarak dört gruba 

ayrılmaktadır.  

Ortaklık yapısı tamamen krediye başvuran işletmelerden oluşan 

karşılıklı garanti programları,  

Federasyonlar, ticaret odaları, sanayi odaları, finans kurumları gibi özel 

sektör temsilcileri tarafından kurulan özel garanti programları, 

Kamu kurumları tarafından kurulan devlet destekli garanti programları,  

Kamu ve özel sektör iştiraki ile kurulan devlet ve özel sektör destekli 

garanti programlarıdır.  

Türkiye’de faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu A.Ş, kamu ve özel 

sektör ortaklığındadır. Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak bilinen 

TESKOMB ise otaklık yapısı itibarıyla özel garanti programlarına 

örnektir.  

2. Türkiye’de Kredi Garanti Sistemi 
Türkiye’de kefalet veren iki kurum mevcuttur. Bunlar Kredi Garanti 

Fonu A.Ş (KGF) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Birlikleri’dir. TESKOMB küçük ölçeklidir. Daha çok 

esnaf niteliğindeki üyelerine düşük montanlı kefaletler vermektedir. 

1991 yılında kurulan KGF ise özellikle 2016 yılı sonundan itibaren 

finans sisteminin önemli bir oyuncusu haline gelmiştir.  



S o s y a l  B i l i m l e r d e  Ö z g ü n  Ç a l ı ş m a l a r - 2  | 143 

 

KGF’nin kuruluşundan itibaren verdiği kredi miktarını gösteren Tablo 

2’de bu durum net olarak göze çarpmaktadır.  

Tablo.2.1 Yıllar İtibariyle Kefalet Taleplerinin Karşılanma Durumu 
(Özkaynak+Hazine) (Milyon TL) (1994-2018) 

Dönem 

Talep Edilen Kefaletler Onaylanan Kefaletler Talep 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 

Kullandırılan Kefaletler Onaylanan 

Kısımdan 
Tahsis 

(%) 

Firma 

Sayısı 
(Adet) 

Kredi 

Tutarı 
Kefalet 

Miktarı 

Firma 

Sayısı 
(Adet) 

Kredi 

Tutarı 
Kefalet 

Miktarı 

Firma 

Sayısı 
(Adet) 

Kredi 

Tutarı 
Kefalet 

Miktarı 

1994-2015 35.408 25.310 18.695 24.085 15.054 10.913 58,37% 17.674 9.660 7.189 65,88% 

2016 30.220 14.387 11.389 23.365 9.580 7.375 64,76% 19.506 6.682 5.128 69,53% 

2017 321.321 323.101 290.873 314.239 264.982 238.774 82,09% 297.682 208.116 187.499 78,53% 

2018 125.146 114.861 100.586 123.931 108.469 95.010 94,46% 119.294 85.942 75.357 79,31% 

1994-2018 496.117 556.852 491.853 470.860 398.085 370.265 75,28% 440.762 322.809 286.676 77,42% 

Kaynak: Kredi Garanti Fonu A.Ş 2015 ve 2018 yılına ait faaliyet raporlarından 

oluşturulmuştur. 
 

Görüldüğü üzere 1994-2015 yılları arasında onaylanan kefalet miktarı 

11 milyar TL iken, bu tutar sadece 2017 yılında 238 milyar TL’dir. 

Sistemin toplam kredi piyasasındaki hacmi ise Tablo 3’de yer 

almaktadır.  

Tablo 2.2 Türkiye'de Yıllar İtibarıyla Toplam İhtiyaç Dışı Kredi Tutarı ve 
KGF Kefaletli Kredi Tutarı(Bin TL) (2013 – 2018) 

Yıllar Kredi Miktarı 

Toplam 

Kredi 

Artış 
Yüzdesi  

KGF Kefaletli 

Kredi Miktarı 

KGF 

Kefaletli 

Kredi 

Artış 
Yüzdesi  

KGF 

Kefaletli 

Kredinin 

Toplam 

İçerisindeki 
Payı 

2013 956.082.351,00 33,19% 760.575,00 - 0,08% 

2014 1.116.123.984,00 16,74% 1.049.795,00 38,03% 0,09% 

2015 1.358.886.733,00 21,75% 1.848.791,00 76,11% 0,14% 

2016 1.592.806.256,00 17,21% 5.125.000,00 177,21% 0,32% 

2017 1.924.904.661,00 20,85% 187.499.000,00 3558,52% 9,74% 

2018 2.208.934.301,00 14,76% 75.357.000,00 -59,81% 3,41% 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) istatistiki verileri ve Kredi Garanti Fonu 

A.Ş faaliyet raporlarından oluşturulmuştur. 
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Tablo 2 ve 3’den görüldüğü üzere KGF kefaletli kredilerin toplam 

krediler içerisindeki payı 2017 yılında %9,74’e yükselerek, finans 

sektöründe önemli bir değişim yaratmıştır.  
 

Bu denli büyük bir değişimde, 2015-2017 arasında Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından ilgili kuruma toplam 250 milyar TL’lik kaynak 

sağlanması ile kefalet verme sisteminin bireysel yaklaşım yerine 

portföy yaklaşımı olarak belirlenmesi etkili olmuştur.  

2018 yılına gelindiğinde, KGF verdiği kefalet hacmi bakımından 

Avrupa’nın en büyük kuruluşu olmuştur (AECM, 2018).  

3. KGF Kefaletli Kredilerin İşletme Mali Verilerine Etkisi 
 

İşletmelerin sistemden ana beklentisi uygun maliyet ve vadelerle 

yabancı kaynaklara erişmektir. Aldığı kaynağı esas faaliyetlerinde 

kullanan işletmelerin ciro ve karında artış yaşanması muhtemeldir. 

Dolayısıyla KGF kefaletli kredilerin işletmeler üzerindeki etkisi 

araştırılmak istendiğinde işletmelerin ciro değişimi, kar değişimi, kısa 

ve orta vadeli kredi hacmindeki değişimine bakmak yararlı olacaktır.  

Konya’da faaliyet gösteren 83 işletme ile mülakat yoluyla yapılan 

görüşmelerden elde edilen verilere göre, 2017 yılında işletmelerin 74 

adedi, 2018 yılında 78 adedi KGF kefaletli kredi kullanmıştır. 

Kullanımın yüksekliği finans sektöründeki değişimi anlatması 

açısından dikkat çekicidir.  

Söz konusu işletmelerin KGF kefaletli kredi kullanımının arttığı 2017 

ve 2018 yıllarında cirolarındaki değişim Tablo 4’de verilmiştir.  
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Tablo 3.1 Net Satışlarda Bir Önceki Yıla Göre Değişim (2017-2018) 

Yıllar 2017 2018 

Cirosu Azalan  4 11 

Cirosu ÜFE* Altında Artan 20 18 

Cirosu ÜFE Üzerinde Artan 59 54 

Toplam 83 83 

Kaynak: Mülakat yoluyla elde edilen verilere göre oluşturulmuştur.  
* Üretici Fiyatlarıyla Yıllık Ortalama Enflasyon. 

 

Tablodan görüldüğü üzere işletmelerin yaklaşık %70’i cirolarını ÜFE üzerinde artırabilmiştir.  
 

KGF Kefaletli krediler ile cirodaki değişiminin dahil edildiği 

korelasyon testi sonuçlarına göre ise iki değişken arasında pozitif yönde 

istatiksel olarak anlamsız bir ilişki bulunmaktadır.   
 

2017 ve 2018 yıllarında işletmelerin karlarındaki değişim Tablo 5 de 

yer almaktadır.  
 

Tablo 3.2 Kar Değişimi 2017-2018 (Adet) 

Kar/Zarar değişimi 2017 2018 

%10 Dan Fazla Azalan 25 28 

%0 Ve %10(-) Arası Azalan 5 4 

0 Ve %10 (+) Arası Artan 7 6 

%10 (+) Ve %20 (+) Arası Artan 4 4 

%20 (+) Ve %30 (+) Arası Artan 3 7 

%30 (+) Ve %50 (+) Arası Artan 3 5 

%50 (+) Ve %100 (+) Arası Artan 11 10 

%100 Den Fazla Artan 25 19 

Toplam 83 83 

Kaynak: Mülakat yoluyla elde edilen verilere göre oluşturulmuştur.  
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Tablodan görüldüğü üzere karlılıktaki değişim farklılık göstermektedir. 

Ancak büyük ölçüde işletmelerin karının bir önceki dönem göre arttığı 

görülmektedir. Kar değişimi ve KGF kefaletli kredi kullanımındaki 

değişim arasındaki korelasyon testi sonuçlarına göre ise, iki değişken 

arasında negatif yönde istatiksel olarak anlamsız bir ilişki vardır.  
 

İncelenen dönemlerde karında artış yaşanan işletme sayısındaki artış 

dikkate alındığında KGF kefaletli kredi kullanımı ile kar arasında 

pozitif yönlü bir ilişki beklenmekte iken, korelasyon testi sonuçlarına 

göre istatistiksel olarak anlamsız olsa da negatif ilişki görülmektedir.  

Negatif bir ilişki kullanılan kredilerin ana faaliyetleri dışında varlık 

finansmanında kullanımı ihtimalini doğurmaktadır.  
 

İşletmelere ilave kaynak yaratıp yaratmadığına bakmak için KGF 

kefaletli kredi kullanımının toplam banka borcu kullanımındaki 

borcuna bakılabilir. 2017,2018 yıllarında bu oranlar tablo 6 da 

verilmiştir.  
 

Tablo.3.3 KGF Kefaletli Kredilerin Kaynak Toplamına Oranı (2016-2018) 

KGF Kef. Kredi/Toplam Banka Borcu 2016 2017 2018 

%0 - %10  76 17 16 

%10 - %20 4 3 3 

%20 - %30 3 17 11 

%30 - %40 0 13 10 

%40 - %50 0 6 11 

%50 - %60 0 6 9 

%60 - %70 0 6 3 

%70 - %80 0 4 6 

%80 - %90 0 5 4 

%90 - %100 0 6 10 

Toplam 83 83 83 

Kaynak: Mülakat yoluyla elde edilen verilere göre oluşturulmuştur.  
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Korelasyon testi sonuçlarına göre bu dönemlerde işletmelerin KGF 

kefaletli kredi kullanımı ile kaynak toplamındaki artış yanısıra banka 

borcundaki artış arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki mevcuttur.  
 

İşletmelerin bu kredilerden bir diğer beklentisi ise uzun vadeli yabancı 

kaynak temin edebilmektir. Bunun için kısa ve uzun vadeli kredilerinin 

toplam krediler içerisindeki payına bakılmalıdır. Bu oranlardaki 

değişim tablo 7 de gösterilmiştir.   
 

Tablo. 3.4 Vadelerine Göre Kredi Borcunun Toplam Kredi Borcuna Oranı 
(2016-2018) 

Oranlar / Yıllar 

2016 2017 2018 

K.V Kredi/ 
U.V 

Kredi/ 
K.V Kredi/ 

U.V 

Kredi/ 
K.V Kredi/ 

U.V 

Kredi/ 

Toplam 

Banka Borcu 

Toplam 

Banka 

Borcu 

Toplam 

Banka Borcu 

Toplam 

Banka 

Borcu 

Toplam 

Banka Borcu 

Toplam 

Banka 

Borcu 

0% 2 32 2 14 2 11 

%0 - %10 0 9 0 3 0 10 

%10 - %20 1 9 1 13 0 15 

%20 - %30 2 12 1 13 0 16 

%30 - %40 4 6 1 15 4 19 

%40 - %50 3 5 10 12 3 5 

%50 - %60 5 3 12 10 5 3 

%60 - %70 6 4 15 1 19 4 

%70 - %80 12 2 13 1 16 0 

%80 - %90 9 1 13 1 15 0 

%90 - %100 39 0 15 0 19 0 

Toplam 83 83 83 83 83 83 

Kaynak: Mülakat yoluyla elde edilen verilere göre oluşturulmuştur.  
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Tabloya göre 2017 ve 2018 yıllarında uzun vadeli kredi kullanımındaki 

artış dikkat çekicidir. Korelasyon testi sonuçlarında da her iki değişken 

arasında pozitif yönde istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  
 

Söz konusu kredilerle birlikte çokça tartışılan konulardan birisi de 

işletmelerin sağladığı kaynağı ana faaliyetlerinde kullanmadığı 

yönündedir.  İşletmelerin maddi duran varlıklarındaki değişime bakarak 

bu konu araştırılabilir. Tablo 8’de ilgili veriler yer almaktadır.  
 

Tablo.3.5 Net İşletme Sermayesi, KGF Kefaletli Kredi Tutarı ve Duran Varlık 
Artışları Karşılaştırması (2017-2018) 

Yıllar 2017 2018 

Değişim Miktarı 
(TL) / Değişim 
Kalemler(Adet) 

N.İ.S 
Deği
şimi 

Duran 

Varlık 
Artışı 

Gayri 

menkul 

Artışı 

KGF 

Kef. 

Kredi 

Mik 

tarı 
Artışı 

N.İ.S 
Deği 
şimi 

Duran 

Varlık 
Artışı 

Gayri

menku

l Artışı 

KGF 

Kef. 

Kredi 

Mik 

tarı 
Artışı 

0 ve altı 25 17 47 14 39 12 43 10 

0-1 milyon TL 12 52 21 9 16 55 32 46 

1 milyon TL-2,5 

milyon TL 
16 10 6 15 8 5 3 10 

2,5 milyon TL - 5 

milyon TL  
20 2 4 22 10 5 2 10 

5 milyon TL - 7,5 

milyon TL  
7 2 4 6 3 5 1 1 

7,5 milyon TL - 10 

milyon TL  
2 0 0 9 5 1 0 2 

10 milyon TL 

üzeri 1 0 1 8 2 0 2 4 

Toplam 83 83 83 83 83 83 83 83 

Kaynak: Mülakat yoluyla elde edilen verilere göre oluşturulmuştur.  
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İşletme sermayesini ve duran varlık birikimini artıran işletme adetleri 

dikkate alındığında, işletmelerin kullandığı kredilerin bir kısmını duran 

varlık yatırımlarına yönelttiği izlenimi edinilmektedir.  
 

SONUÇ 

 

Kredi Garanti Sistemi özellikle finansal piyasaların sorun yaşadığı 

dönemlerde krediye erişim imkanı kısıtlanan işletmelerin, kaynak 

ihtiyacının giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. İşletmelerin bu 

dönemlerde krediye erişiminin sağlanması hem makro verilerin istikrarı 

hem de işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığı için elzemdir.  
 

Türkiye’de 2016 yılı sonunda itibaren yaygınlaşan garanti kefaletli 

kredilerin işletmelerde yarattığı etki, Konya’da faaliyet gösteren 83 

işletme üzerinden incelenmiştir. İşletmelerin bu kredilerle birlikte ciro 

artışı sağladığı, ilave kaynak yarattığı ve uzun vadeli kaynağa erişimini 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak işletmelerin sağladığı fonu ana 

faaliyetleri dışında duran varlık alımlarında da kullandığını gösteren 

artışlar nedeniyle, verilen kredi miktarının kısmen yüksek olduğu 

izlenimi yaratmaktadır. Öyle ki Kredi Garanti Fonu A.Ş, 2017 yılından 

itibaren kullandırdığı garanti kefaletli kredi hacmi açısından Dünya’nın 

en büyük kuruluşları arasındadır.  
 

Sistemin ahlaki tehlike, ters seçim ve kredi tayınlaması gibi sorunlara 

yer açmaması için tüm finans kurumlarının dahil olduğu bir kefalet 

sisteminin varlığı gerekmektedir. Bunun için kefalet miktarının ihale 

usulü ile belirlenmesi uygun olabilir. İhale katılacak finans 
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kurumlarının vereceği kefalet oranına göre kefalet miktarı 

paylaştırılabilir.  
 

Bunun dışında verilen kredilerin takibi için, işletmelerin üçer aylık 

dönemlerde takip edilmesini sağlayacak Ulusal Rating Sistemi’nin 

kurulması önemlidir.  
 

Sistemin finans sektöründe istikrarı bozucu etkisini önlemek açısından 

kefalet miktarının tek seferde verilmek yerine kademeli olarak 

verilmesi faydalı olabilecek bir diğer önlemdir.  
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GİRİŞ 

 

Yirminci yüzyılın tartışmasız en çok uygulanan para sistemlerinden biri 

Merkez Bankacılığı sistemidir. Son yıllardaki dünya ekonomisinde 

yaşanan gelişmeler merkez bankalarının fonksiyonlarını da önemli 

ölçüde etkilemektedir. Küresel boyutta yaşanan ekonomik 

istikrarsızlıklar, finansal araçların çeşitliliğinde artış yaşanması, 

ekonomik krizlerin sıklığının merkez bankalarına yeni görevler 

yüklemektedir. Merkez bankalarının bu tür istikrarsızlıkları önleme ve 

ortadan kaldırmaya yönelik politikaları ile merkez bankası bağımsızlığı 

arasında pozitif ilişki olduğuna dair birçok çalışma yapılmaktadır. 

Türkiye’de 1970’li yıllar itibariyle enflasyon oranının artmaya 

başlaması, para, bankacılık ve finansal krizlerin artmasıyla ile iç ve dış 

borçlanmanın sürdürülebilirliğinin tartışılması merkez bankalarını 

bağımsızlaştırma işlemlerini yaygınlaşmıştır. Merkez bankasının 

bağımsızlığı konusu merkez bankalarının görevlerini yerine getirirken 

siyasi otoritenin etkisi altında kalmadan karar alabilmelerini ve bu 

kararları bağımsız bir şekilde uygulayabilmesini ifade etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

bağımsızlığını değerlendirmektir. Bu sebeple çalışmada, TCMB’nin 

bağımsızlığını değerlendirebilmek için Cukirman-Webb-Neyapti 

(1992) endeksi kullanılmıştır.  Bu endeks hesaplanırken 25 Nisan 2001 

yılında kabul edilen ve yürürlüğe giren 4651 Sayılı Merkez Bankası 

Kanunu ile TCMB’nin yasal bağımsızlığı önemli bir derecede 

arttırılması dikkate alınarak 2000 yılı sonrası değerlendirilmiştir. 2016 

yılında meydana gelen siyasi olaylardan etkilenmemek için endeks 
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hesaplanırken en son 2015 yılındaki gelişmelere göre TCMB’nin 

bağımsızlık endeksi hesaplanmıştır.  

Bu çalışma literatürde yer alan merkez bankası bağımsızlığı ile ilgili 

çalışmalardan farklı olarak merkez bankası bağımsızlığı nicel olarak 

değerlendirilmiştir. Literatürdeki çalışmalar merkez bankası 

bağımsızlığını teorik olarak incelerken bu çalışmada bağımsızlık 

Cukirman vd. (1992) endeksi ile hesaplanmıştır.  

Çalışma şu şekilde planlanmıştır. Girişi niteliğinde olan bu bölümden 

merkez bankası ile ilgili literatür yer almaktadır. İkinci bölüm 

çalışmada kullanılan yöntem ve veriyi açıklamaktadır. Dördüncü 

bölümde çalışmanın bulguları bulunmaktadır. Son bölümde ise sonuç 

ve öneriler yer almaktadır. 

1. Literatür Taraması 

Merkez bankası bağımsızlığı ile ilgili çalışmalar merkez bankalarının 

ne kadar bağımsız olduklarını görmek adına merkez bankası 

bağımsızlığının derecesini yansıtan bir endeks kullanılmak suretiyle 

MB bağımsızlığı ve enflasyon arasındaki ilişkinin ölçülmesine 

ilişkindir. Bu konudaki ilk çalışma, Bade-Parkin (1987) tarafından 12 

gelişmiş ülke (OECD) örneği ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

enflasyon oranı ve bağımsızlık arasında negatif ve anlamlı ilişki 

bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak örneklemde sadece gelişmiş 

ülkelere yer verilmesi ve ülke sayısının azlığı nedeniyle çalışmanın 

güvenirliliği tartışma konusu olmuştur.  
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Grilli vd. (1991) 1970-1989 verileri kullanarak 18 gelişmiş ülke için En 

Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle yaptıkları çalışmanın sonucunda, 

enflasyon oranı ile bağımsızlık arasında ters yönlü ilişki bulunmuştur. 

Grilli vd. yaptıkları çalışmada MB’nin bağımsızlığını ölçerken politik 

ve ekonomik bağımsızlık ayrımına giderek, ayrı ayrı endeks 

hesaplaması yapmışlardır. Bu çalışmadaki örneklem sayısı tartışmalara 

konu olmuştur. 

Cukierman vd. (1992) tarafından 1980-1989 verileri kullanılarak 21 

gelişmiş ülke (GÜ) ve gelişen 51 ülkede (GOÜ) OLS yöntemiyle 

enflasyon oranı ile bağımsızlık arasındaki ilişki olup olmadığı 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda GÜ için bu değişkenler arasında 

anlamlı ve ters yönlü bir ilişki bulunmuşken, GOÜ için anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Bu çalışma gerek örnekleme dahil olan ülke sayısı 

gerekse kullanılan değişkenler açısından yapılan en kapsamlı çalışma 

niteliği taşımaktadır.  

Alesina ve Summers (1993) tarafından 1955-1988 dönemleri 

kapsamında 16 gelişmiş ülke için EKK yöntemiyle yapılan çalışmanın 

sonucunda, bağımsız bir merkez bankasının enflasyonu düşürmede 

etkili olduğu ancak bankanın büyüme, işsizlik, reel faiz oranları ilişkisi 

incelenerek reel ekonomik performansa herhangi bir etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma da Bade-Parkin(1987) çalışmasında 

olduğu gibi yalnızca gelişmiş ülkeleri ele alması ve ülke sayısının azlığı 

nedeniyle eleştirilere konu olmuştur. 
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Cukierman (1994) yılında 1972-1992 dönemini kapsayan çalışmasında 

21 Gelişmiş ve gelişen 47 ülke üzerine yaptığı araştırmada EKK 

yöntemi uygulamış ve gelişen ülkelerde enflasyon oranı ile bağımsızlık 

arasında anlamlı ilişki olmadığını bunun da nedeninin bu ülkelerin 

yasaya bağlı kalmamaları diğer bir ifadeyle fiili bağımsızlıklarının 

olmaması olabileceğini ifade etmiştir. 

Jácome ve Vázquez (2005) çalışmasında,1990-2002 dönemi için Latin 

Amerika ve Karayip ülkelerinden 24 ülkede merkez bankası mevzuatını 

gözden geçirmek suretiyle, Genelleştirilmiş İki Aşamalı En Küçük 

Kareler yöntemleri kullanılarak panel veri analizi yapmışlardır. 

Araştırma sonucunda enflasyon oranı ile yasal merkez bankası 

bağımsızlığı (CBI) ile arasında negatif etkileşim bulmuşlardır. Bu 

sonucun uluslararası enflasyon, bankacılık krizleri ve döviz kuru 

rejimlerinin kontrolünden sonra da geçerli olduğunu ifade etmişlerdir.  

Daunfeldt ve Luna (2008) çalışmasında merkez bankası bağımsızlığı 

endeksi yerine merkez bankasına siyasi politika yapıcılardan daha fazla 

bağımsızlık kazandıran kurumsal reformların 29 OECD ülkesinde 

1975-2006 döneminde parametrik olmayan bir regresyon yöntemi ile 

düşük ve istikrarlı enflasyon sağlama çabalarını nasıl etkilediğini 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda yüksek enflasyon rejimi altında 

bir merkez bankası bağımsızlık reformu uygulamış olan ülkeler için, 

reformların fiilen fiyat istikrarına yol açtığına dair bir kanıt 

bulunamamışlardır. Bunun da merkez bankası bağımsızlığını artırıcı 

düzenlemeler yapılmadan da fiyat istikrarının sağlanması ile enflasyon 

sorununun çözülmesinin mümkün olduğunu gösterdiğini 
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savunmuşlardır. Örneğin Merkez bankası bağımsızlık reformları yapan 

ülkelerin çoğunda (Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya, İspanya, 

Yunanistan, Macaristan, Slovakya Cumhuriyeti, Güney Kore ve 

Türkiye gibi fiyat istikrarına ulaşmamış ülkelere odaklanmışlardır)  

uygulama tarihinden önce fiyat istikrarının sağlandığını, merkez 

bankasına siyasi politika yapıcılardan daha fazla bağımsızlık 

tanınmadan yaklaşık, yedi yıl önce fiyat istikrarına ulaşıldığını, 

dolayısıyla da, merkez bankası bağımsızlığının gözlemlenen yüksek ve 

düşük enflasyona geçişi açıklayamadığını savunmuşlardır. 

Bodea (2010) çalışmasında, sabit döviz kurları ve bağımsız merkez 

bankalarını tamamlayan ya da ikame eden şartlar hakkında hipotezler 

üretmekte ve böylece Bretton Woods sonrası dönemde küresel parasal 

kurumların çeşitliliğinin açıklanmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bulgular, çok sayıda konuyu kapsayan mevcut genel amaçlı kurumların 

ülke çıkarlarını yalnızca kusurlu bir şekilde teşvik ettiği ve ülkelerin 

belirli alanlara odaklanan ilave düzenlemeler yapmakla sınırlı olmadığı 

sürece çoğalmanın çok muhtemel bir sonuç olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Huang (2011) 1980-2005 dönemi için 132 GÜ ve GOÜ ülkesi kapsayan 

geniş bir örneklemde panel EKK yöntemi kullanmış ve merkez bankası 

bağımsızlığındaki artışın enflasyonun  %2,2 – %12,32 düzeyine 

düşürülmesinde etkili olduğunu ifade etmiştir. 

Dedu ve Stoica (2012) ise Cukierman-Webb-Neyapti (1992) endeksine 

benzer basit bir yöntemle Romanya Ulusal Bankası'nın (NBR) 



160 | S o s y a l  B i l i m l e r d e  Ö z g ü n  Ç a l ı ş m a l a r - 2  

 

bağımsızlığı ölçülmüş ve yüksek bir bağımsızlığa sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca, NBR’in bağımsızlık yürüyüşünün, 

enflasyondaki düşüşün hedeflenen bandın içinde  3%  1 puanlık bir 

noktaya düştüğünden, enflasyondaki düşüş sürecinde önemli bir rol 

oynadığını ifade etmişlerdir. 

Arnonea ve Romelli (2013), 1972-2010 dönemini ve 10 OECD ülkesini 

kapsayan çalışmalarında Augmented Dickey–Fuller (ADF) durağanlık 

testi ve Zivot-Andrews (1992) yapısal kırılma testi ile OLS 

yöntemlerini uygulayarak panel veri analizi yapmışlardır. Analiz 

sonucunda enflasyon ile ekonomik bağımsızlık endeksi arasında negatif 

ilişki tespit etmişler ve Grilli vd tarafından yapılan çalışma sonucunu 

desteklemişlerdir. Bununla birlikte CBI seviyesini değiştiren merkez 

bankası reformlarının etkinliğini ve merkez bankasının bağımsızlık 

derecesindeki güvenilir değişikliklerin, ekonomik ajanların 

enflasyonist beklentilerini etkileyerek enflasyon oranı dinamiklerini 

etkileyebileceğini ifade etmişlerdir. 

Akıncı vd. (2015) yaptıkları çalışmada, 1995-2011 yılları arasında 

AB’ye üye ülkelerde büyüme, finansal özgürlük ve bağımsızlık 

arasındaki bağlantıyı panel ARDL yöntemi kullanarak incelemişlerdir.  

Ampirik sonuçlara göre, kısa ve uzun vadede bu üç değişken arasında 

anlamlı ve pozitif etkileşim olduğu bulunmuştur. Ayrıca, yazarlar 

bağımsızlık ve finansal özgürlüğün, çıktı seviyesini uzun vadede 

belirleyen önemli faktörler arasında olduğunu ve kısa vadeli 

dinamiklerin sonuçlarının uzun vadeli tahmin sonuçlarına paralel 

olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Carriga (2015) çalışmasında, 1970 ve 2012 dönemi için 182 ülkeden 

yıllık verileri içeren, merkez bankası bağımsızlığı konusundaki en 

kapsamlı veri setini ortaya koymuştur. CWN merkez bankası 

bağımsızlığı endeksi referans alınarak genişletilmiştir. Basit analizler, 

CBI ile enflasyon, işsizlik ya da büyüme arasındaki ilişkilerin örneklem 

seçimine çok duyarlı olduğunu ifade etmiştir.  

Bodea ve Hicks(2015) 78 ülke ve 1973-2008 dönemi yıllık verileri esas 

alarak, bir ülkenin merkez bankası faaliyetlerinde siyasi müdahaleyi 

sınırlayan kurumsal mekanizmaları varsa, CBI'nin fiyat istikrarı 

üzerinde daha etkili olup olmadığını incelemişlerdir bunu da MBB ve 

Fİ ilişkisini daha az para basma rolünü (disiplini) halkın merkez 

bankasının muhtemel eylemleri hakkındaki inançlarından ayırarak ele 

almışlardır. Ampirik sonuçlarda temel olarak iki sonuca ulaşmışlardır. 

Buna göre siyasi müdahaleyi sınırlayan kurumlar merkez bankasının 

daha disiplinli olmasına izin vererek, daha düşük para büyüme 

oranlarına yol açmaktadır. İkincisi, eğer halk merkez bankasına verilen 

yasal özgürlüğü konusundaki yasanın hızlı ve tartışmasız değişmesinin 

muhtemel olmadığı kanısındaysa, bu, enflasyonist beklentileri 

düşürecek ve para arzının kontrolünün üstünde ve ötesinde fiyat 

istikrarına yol açacaktır.  

Türkiye için de merkez bankası bağımsızlığını ele alan pek çok çalışma 

kaleme alınmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır.  

Eroğlu ve Abdullayev (2005), çalışmalarında 4651 sayılı yasanın 

yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılan düzenlemeler doğrultusunda 
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merkez bankası yasal bağımsızlığını Cukierman-Webb-Neyapti (1992) 

tarafından geliştirilen yöntemi kullanarak test etmiş ve %86 gibi bir 

oranla T.C. Merkez Bankası'nın yasal bağımsızlığa sahip olduğunu, 

yapılan bağımsızlık adına yasal değişimin merkez bankasının nihai 

hedefi olan fiyat istikrarını kusursuz yürüttüğünü, ancak fiili 

bağımsızlığının ilerleyen dönemlerde anlaşılabileceğini ifade 

etmişlerdir. 

Kaya (2009) çalışmasında, para politikası ve mali disiplin çerçevesinde 

merkez bankası bağımsızlığını incelemiştir. Bu bağlamda tarihsel süreç 

içerisinde merkez bankası bağımsızlığının gelişimi incelenmiştir. 

Ayrıca, merkez bankası bağımsızlığı ile bağdaşmayacak bazı 

gelişmeleri belirlemek ve bu gelişmelere karşı bağımsızlığı arttıracak 

gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, toplumun 

refahının artması için büyüme, işsizlik oranındaki olumlu düzelme için 

maliye politikaları ile birlikte hareket edilmesi gerektiği ve fiyat 

istikrarının ancak düşük ve istikrarlı enflasyon düzeyi ile 

sağlanabileceğine vurgu yapmıştır. 

Demirgil (2011) çalışmasında, 1980 - 2009 döneminde TCMB 

bağımsızlığı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi CWN(1992) yasal 

bağımsızlık endeksi ve merkez bankası başkanlarının değişim sıklığı 

değişkenlerini kullanarak bağımsızlık düzeyinin makroekonomik 

performans üzerindeki etkisini incelemiştir. Buna göre, MB yasal 

bağımsızlık düzeyi ile enflasyon oranları arasında uzun dönemde ters 

yönlü bir ilişkinin olduğunu, ayrıca, uzun dönemde TCMB yasal 

bağımsızlığı ile kamu açıklarının GSYH’daki payı arasında negatif bir 
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ilişkinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre 

TCMB’nin bağımsızlığındaki artışın, enflasyon oranlarının ve bütçe 

açıklarının azalmasına ve ülkenin çıktı seviyesinin artmasına katkıda 

bulunduğunu ifade etmiştir.   

Altuntaş (2012) çalışmasında, AB’ye uyum süreci içerisinde merkez 

bankası bağımsızlığını, bağımsızlık açısında TCMB ile Avrupa Merkez 

Bankasını kıyaslayarak analiz etmiştir. Merkez bankalarını kişisel, 

kurumsal, finansal, araç, amaç bağımsızlıkları ölçütleri ile 

kıyaslamıştır. Analiz sonucunda merkez bankalarının bağımsızlığı 

arttıkça siyasi otoritenin etkisinden kurtulacağı ve uygulayacağı 

politikaları siyasi otoritenin etkisi olmadan belirleyeceği sonucuna 

ulaşmıştır. Dolayısıyla, bağımsızlığın artması sonucunda merkez 

bankası kredibilite kazanarak nihai hedefi olan fiyat istikrarına 

ulaşmada başarılı olabileceklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte 

AB’ye uyum süreci ile birlikte birçok yasal değişiklik yapıldığını 

ancak merkez bankasının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

(TMSF)’ye gerektiği zamanlarda kredi kullandırması ve banka meclis 

üyelerinin görevlerinin kısa süreyi kapsaması gibi eksikliklerin devam 

ettiğini ifade etmiştir. 

Aydın ve Eren (2013) merkez bankasının bağımsızlığını açıklayan 

yaklaşımlar (yasal-fiili, ekonomik-politik) ve bağımsızlığın ön 

koşullarını (hesap verebilirlik, şeffaflık, denetim) dikkate alarak, 

merkez bankası bağımsızlığının neden önemli olduğuna dair inceleme 

yapmışlardır. Bağımsız merkez bankasının, kamu harcamalarındaki 
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artışı önemli ölçüde azaltacağını ve buna bağlı olarak popülist politika 

uygulamalarını azaltacağını ifade etmişlerdir.  

Kaykusuz (2013) çalışmasında, merkez bankası ile enflasyon arasında 

ilişki olup olmadığını incelemiş ve merkez bankası bağımsızlığının 

enflasyonla mücadele etmek için tek başına yetersiz olduğunu ve 

hükümetin uygulayacağı maliye politikalarının merkez bankası 

tarafından uygulanan para politikası hedefleri doğrultusunda 

oluşturulması ve bu yüzden maliye politikası ile para politikası 

uygulamalarını koordineli bir şekilde uygulanması gerekliliğini ifade 

etmiştir. 

Gediz ve Sağın (2015) çalışmalarında merkez bankası bağımsızlığı ile 

merkez bankasının görev ve yetkileri arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Çalışma kapsamında bağımsızlık kavramının çeşitleri 

açıklanarak TCMB, Federal Rezerv Bankası (FED), Avrupa Merkez 

Bankası ve Almanya Merkez Bankasının bağımsızlık ölçümleri 

yapılarak ülke ekonomileri üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Yalçınkaya (2017) çalışmasında, Türkiye ekonomisinde TCMB’nin 

yasal bağımsızlığının düzeyinin fiili ve tam istihdam ekonomik büyüme 

arasındaki fark olarak tanımlanan hâsıla açığı üzerindeki etkilerini 

1970-2015 dönemi için analiz etmiştir. Çalışmada, TCMB’nin fiyat 

istikrarını sağlayabilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik olarak yasal 

bağımsızlık düzeyinin, Türkiye ekonomisinin reel ve potansiyel 

ekonomik büyüme performansları üzerindeki uzun dönemli etkileri 

Kişi Başına Düşen Reel GSYH, Reel Sabit Sermaye Yatırımları, Kişi 
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Başına Düşen Potansiyel GSYH, Hâsıla Açığı, Eğitim Endeksi, 

İstihdam Edilen İşgücü, Merkez Bankası Yasal Bağımsızlık Endeksi 

verileri,  GLS, ADF ve PP durağanlık testleri ile Zivot-Andrews ve 

Perron yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testleri, VAR 

modelinde seriler arasındaki optimal gecikme uzunluklarına dayalı 

Johansen ve Gregory-Hansen Eş-Bütünleşme testleri, DOLS (Dynamic 

Ordinary Least Square) ve FMOLS (Full Modified Ordinary Least 

Square) yöntemleri kullanılarak ekonometrik olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen dönemde TCMB 

yasal bağımsızlık düzeyinin reel GSYH üzerinde anlamlı bir etkisinin 

bulunmadığı, potansiyel ekonomik büyüme performansını artırdığı ve 

reel ile potansiyel ekonomik büyüme arasındaki farkı daraltarak hâsıla 

açığını azalttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, çalışma döneminde uzun 

dönemde Türkiye ekonomisinin reel GSYH performansının 

potansiyelinin geliştirilmesinde ve özellikle sürdürülebilir büyümenin 

sağlanmasında TCMB yasal bağımsızlık düzeyinin kayda değer  etkiye 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

2. VERİ VE METODOLOJİ 

Çalışmada, TCMB’nin bağımsızlık endeksi incelenmiştir. 2001 yılında 

TCMB kanununda önemli bir değişiklik olması nedeniyle çalışmada 

2001 öncesi ve sonrası TCMB’nin bağımsızlığı değerlendirilmiştir. 

Ayrıca, 2016 yılında Türkiye’de yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle 

ekonomide dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu yüzden, çalışma dönemi 

2015 yılı sonrasındaki değişiklikleri kapsamamaktadır. TCMB’nin 

bağımsızlık endeksi Cukierman vd. (1992) yöntemi esas alınarak 
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hesaplanmıştır. Bağımsızlık endeksinin hesaplanmasında, 1970 yılında 

yayınlanan 1211 sayılı kanun ile 2001 yılında yayınlanan 4561 sayılı 

kanundan faydalanılmıştır.  

2.1.Cukierman-Webb-Neyapti (CWN) Bağımsızlık Ölçütlerine 
Göre TCMB Bağımsızlığının İncelenmesi 

Merkez bankasının yasal bağımsızlık durumu belirlenirken, bankanın 

hükümet ile olan ilişkisinin sınırları kanunda açık bir şekilde 

belirlenmemişse, bağımsızlığın hesaplanmasına konu olan veriler 

sağlıklı olmayabilir. Çünkü yasal bağımsızlığın ne derecede etkin 

olduğu kanunda yer alan kuralların uygulanabilirliğine bağlıdır.  

Cukierman-Webb-Neyapti (CWN) (1992) çalışmalarında merkez 

bankası bağımsızlığını, başlıca dört ana gruba ayırmak suretiyle 

hesaplamaya konu etmişlerdir. Bu kriter gruplarından birincisi, 

bankanın yönetim kurulu veya üyelerinin görevde kalma  süreleri, 

atanma ve görevden alınma biçimleri, başkanın hükümet içinde başka 

görevinin olup olmadığı gibi değişkenler; ikincisi, para politikasının 

belirlenmesinde etkin olan karar biriminin kim olduğu, hükümet ile 

banka arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde son kararın kim 

tarafından verildiği ve hükümetin bütçe aşamasındaki rolü gibi 

değişkenler; üçüncüsü, fiyat istikrarının ölçümüne yönelik değişkenler; 

dördüncüsü ise merkez bankasının siyasi otoriteye kaynak aktarma 

yetkisinin varlığı ve boyutları ile bunların belirlenme sürecindeki 

ayrıntılar şeklindeki değişkenlerden oluşmaktadır.  Her bir ana grup 

içerisinde yer alan kriterlere göre yapılan hesaplamalar sonucu 

bağımsızlık derecesi endeksi elde edilmektedir. CWN’nin oluşturduğu 
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bu endeks değeri her bir grup için farklı bir katsayı ağırlığına sahiptir 

ve 0-1 arasında puanlardan oluşan kriter puanlarının ağırlıklı katsayı 

puanları ile çarpılıp hesaplanan kriter endekslerinin toplanmasından 

meydana gelmektedir. Genel endeks puanının 1’e yaklaşması yasal 

bağımsızlığın arttığı anlamına gelmektedir.   

Daha basit bir ifadeyle Merkez bankasının bağımsızlık derecesini 

ölçerken öncelikle CWN’nin oluşturduğu yasal değişkenlerin 

uygulamadaki kanuna göre endeks değerlerini tespit ediyoruz. Tespit 

edilen her bir değişkenin endeks değerini CWN Yasal Endeksi içindeki 

ağırlıklı katsayısı ile çarparak ağırlıklı bağımsızlık endeks değerleri 

bulunmaktadır. Son olarak da bulunan ağırlıklı bağımsızlık endeks 

değerleri toplanıp merkez bankasının bağımsızlık endeks değerine 

ulaşılmaktadır.  

Bu açıklamalara dayanarak CWN endeksinin hangi gruplar ve 

sorulardan oluştuğu ve bu soruların endeksin oluşumundaki ağırlığına 

ilişkin katsayılar ve endeksi değerinin nasıl hesaplandığına dair 

uygulamalar Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5’de yer almaktadır. 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada, 4651 sayılı TCMB Kanunu (2001 yılı) öncesi ve 4651 sayılı 

TCMB Kanun değişikliği (2001 yılı) sonrasında oluşan TCMB 

bağımsızlık endeksini, Cukierman, Webb ve Neyapti’nin oluşturdukları 

yasal endeks değerlerine göre incelenip karşılaştırılmıştır. Endeks 

değerinin hesaplanabilmesi için 1970 yılında çıkarılan 1211 sayılı 

TCMB kanunu ve Nisan 2001 tarihinde çıkarılan 4651 sayılı TCMB 
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Kanunu ve bu kanunlarda değişikliğe uğrayan maddeler incelenmiştir. 

Belirlenen bu 4 ana grup için 4651 sayılı kanunun öncesi ve sonrasında 

oluşan endeks değerleri aşağıda yer almaktadır. 

3.1. Merkez Bankası Başkanının Statüsü ve Yetkileri (1. Grup) 

Birinci grup kapsamında merkez bankası başkanının görevde kalma 

süresi, göreve atanma ve görevden alınma şekli ile başkanın banka 

dışında resmi veya özel bir görevi üstlenip üstlenmediğine ilişkin yasal 

sınırlar çerçevesinde oluşturulan endeks yer almaktadır. Aşağıda birinci 

grup kapsamında yer alan her bir kriter üzerinde durulmaktadır.  

i) Görevde kalma süresi: 1211 sayılı Kanun’un 25. Maddenin 1. 

fıkrasında Başkanın (Guvernörün) görevde kalma süresi 5 yıl olarak 

belirlenmiş, bu sürenin sonunda tekrar atanabilmesine olanak 

sağlanmıştır. Ancak bu görev süresi 18.05.1987 tarih 281 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 3 yıla düşürülmüştür. Bu durumda CWN’nin 

1980-89 yılları için oluşturduğu endeksin hesaplanmasında kullanılan 

sayısal katsayının değeri “0” olmaktadır. Daha sonra 19.04.1990 tarih 

422 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu süre tekrar 5 yıla 

çıkarılmıştır. Böylece sayısal katsayının değeri tekrar 0,50’ye 

yükselmiştir. 

ii) Başkan’ın atanma şekli: 1211 sayılı kanunun 25’inci maddesinde 

Başkan’ın “Banka Meclisi’nin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı” 

ile atanması öngörülmüşken 18.05.1987 tarih 281 sayılı KHK ile 

Başkan’ın “üçlü kararname (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı)” ile atanması karar altına 
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alınmıştır. Daha sonra 26.10.1990 tarih, 3670 sayılı kanunun 10. 

maddesindeki değişiklik ile Başkan’ı (Guvernörü), atama yetkisi 

Bakanlar Kurulu’na devredilmiştir. 1986 yılından sonra 1-b) 

değişkeninin endeks değeri 0.75’den 0.25’e düşmüştür.   

iii) Başkanın görevden alınma şekli: 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 

28’inci maddesine göre; Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki 

yasaklı hallerin (özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşrii, 

resmi veya özel herhangi bir görev alamaz, ticaretle uğraşamayacağı 

gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz) gerçekleşmesi ve bu 

Kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkansız 

kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre 

görevinden alınabilir. Böylelikle başkanın görevden alınması, para 

politikası ile ilgili olmayan belirli hallerin gerçekleşmesi koşuluna 

bağlanmış olup, CWN endeksinin hesaplanmasında kullanılan sayısal 

katsayının değeri 0,83’tür.  

iv) Başkanın hükümette bir görevi var mı?: 1211 sayılı TCMB 

Kanunu’nun 27 inci maddesine göre başkan, banka dışında ister özel 

sektör olsun isterse kamu sektörü olsun ve isterse siyasi parti olsun 

herhangi bir görev üstlenememektedir. Bu nedenle CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının değeri tam puan, yani, 

1.00 olmaktadır. 

Yukarıda detaylı olarak anlatılan Merkez Bankasının 4651 sayılı yasa 

öncesi ve sonrasına yönelik birinci grup için yasal bağımsızlık 

endeksinin hesaplanmasına ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. CWN Endeksine Göre Merkez Bankasının Bağımsızlık 
Endeksinin Hesaplanması (Birinci grup) 

 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere birinci grupta merkez bankası başkanının 

statüsü ile ilgili dört adet soruya yer verilmiş olup, her bir sorunun 

toplam içindeki payı eşit değere sahiptir. Böylelikle sorulara verilen 

Merkez Bankası Başkanının Statüsü ve Yetkileri - - -

a) Görevde kalma süresi
1. 8 yıldan fazla 1,00

2. 6-8 yıl arası 0,75

3. 5 yıl 0,50 0,50

4. 4 yıl 0,25 0,25

5. 4 yıldan az 0,00

b) Başkanı kim atıyor? -

1.Merkez Bankası Genel Kurulu 1,00

2.Merkez Bankası Genel Kurulu ve yasama ve yürütme organlarından 
oluşan bir konsey

0,75

3.Yasama organı 0,50

4.Yürütme organı (toplu olarak Bakanlar Kurulu) 0,25 0,25

5.Yürütme organının bir veya iki üyesi 0,00 0,00

c)Başkanın görevden alınması -

1. Görevden alma söz konusu değildir 1,00

2. Para Politikası dışındaki nedenlerden ötürü 0,83 0,83 0,83

3. Merkez Bankası Genel Kurulu kararıyla 0,67

4. Yasama organının kararıyla 0,50

5. Yasama organı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın görevden alabilir 0,33

6. Yürütme organı görevden alabilir 0,17

7. Yürütme organı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın görevden alabilir 0,00

d)Başkanın hükümette bir görevi var mı? -

1.Hayır 1,00 1,00 1,00

2.Sadece yürütme organının izniyle 0,50

0,13* 0,10**

1

0,20

3.Merkez Bankası başkanının hükümette görev alabilmesi konusunda bir 
sınırlama yok

0,00

Birinci grubun bağımsızlık endeksi
*   ((la + lb + lc+ ld)/4 x 0,20) = ((0,50+ 0,25+0,83+ 1,00)/4 x 0,20) = 0,129

** ((la + lb + lc+ ld)/4 x 0,20) = ((0,25+ 0,00+0,83+ 1,00)/4 x 0,20) = 0,104
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cevapların katsayıları toplanıp ortalaması alınmış ve toplam 

bağımsızlık notu üzerindeki ağırlığı olan 0,20 değeri ile çarpılarak, 

birinci grubun bağımsızlık endeks değeri 4651 sayılı kanun öncesi için 

0,13 iken 4651 sayılı kanun sonrası (son değişikliklerle birlikte) 0,10 

olarak hesaplanmıştır.    

3.2. Para Politikasının Oluşturulması (İkinci grup) 

İkinci grup kapsamında para politikasının kim tarafından belirlendiği, 

bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda söz sahibinin kim olduğu, 

hükümet bütçesinin oluşturulmasında merkez bankasının rolü 

hususlarına ilişkin kriterler yer almaktadır. Bu kriterlere ait gelişmeler 

aşağıdaki gibidir. 

i) Para politikasını kim belirler? 1211 sayılı yasanın ilk şeklinin 

4’üncü maddesinde “Hükümet gerektiğinde para ve krediye ilişkin 

tedbirlerin alınmasında Bankanın görüşünü alır” hükmüne yer 

verilmiştir. Bu durumun sayısal kodlama değeri 0,33’tür. Daha sonra 

28.05.1986 tarihinde kabul edilen 3291 sayılı yasayla bu hüküm 

“Banka, para kredi konularında karar alma ve bu yasayla kendisine 

verilen yetkiler çerçevesinde hükümete öneride bulunma yetkisine 

haizdir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, merkez bankası 

hükümete danışmanlık yapan bir birim konumundan karar alan ve 

hükümete öneride bulunan bir birim konumuna gelmiş ve 2-a) 

değişkeninin endeks değeri 0.33’den 0.67’ye yükselmiştir.  

25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4651 sayılı yasayla 1211 Sayılı 

Kanun’un 4. Maddesinde yapılan değişiklikle “Banka, hükümetle 
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birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para 

politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek 

yetkili ve sorumludur” ifadesine yer verilmiştir. Böylelikle TCMB para 

politikasının belirleyicisi ve uygulayıcısı olarak tanımlandığı için 

TCMB Kanunu’nun son şekline göre CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının değeri 1.00 olmaktadır.  

ii) Bir anlaşmazlık durumlarında son sözü kimin söylediği: 1211 

sayılı TCMB Kanununun 26. Maddesinde “Başkan ile Banka Meclisi 

arasında mutabakat hasıl olmadığı takdirde, bu duruma Maliye Bakanı 

hakemlik eder” hükmü 06.12.1984 tarihli ve 3098 sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklikle, Başkan (Guvernör) ile Banka Meclisi arasında 

mutabakat hasıl olmadığı takdirde, bu duruma Başbakan hakemlik eder 

şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla para politikasının belirlenmesi ve 

uygulanması konusunda bir anlaşmazlık olduğu takdirde yasada açıklık 

yoksa son sözü hükümet söyler. Dolayısıyla CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının değeri 0,80’dir.  

iii) Bankanın hükümet bütçesinin hazırlanmasındaki rolü: 

Hükümetin bütçesinin hazırlanması sürecinde TCMB’nin herhangi bir 

rolü bulunmamaktadır. Dolayısıyla CWN endeksinin hesaplanmasında 

kullanılan sayısal katsayının değeri 0.00’dır.  

Yukarıda detaylı olarak anlatılan Merkez Bankasının 4651 sayılı yasa 

öncesi ve sonrasına yönelik ikinci grup için yasal bağımsızlık endeksi 

hesaplanmaları Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. CWN Endeksine Göre Merkez Bankasının Bağımsızlık 
Endeksinin Hesaplanması (İkinci grup) 

 
 

İkinci grupta para politikasının oluşturulması ile ilgili üç adet soruya 

yer verilmiş olup, 2-a) ve 2-c) sorularının grup içindeki ağırlığı 0.25, 2-

b) sorusunun ağırlığı ise 0,50 olarak belirlenmiştir. Böylece ikinci 

grupta yer alan sorulara verilen cevapların katsayı değeri ile grup 

içindeki ağırlık değerleri çarpılıp toplanmış ve çıkan sonuç, ikinci 

grubun toplam bağımsızlık notu üzerindeki ağırlığı olan 0,15 ile 

çarpılarak ikinci grubun bağımsızlık endeks değeri oluşturulmuştur. 

Buna göre 2 nolu değişkende yer alan kriterlere göre 4651 sayılı kanun 

Para Politikasının Oluşturulması -

a) Para politikasını kim belirler? -

1.Sadece merkez bankası 1,00 1,00

2.Merkez bankası katılır, ancak fazla bir etkisi yok 0,67 0,67

3.Merkez bankası danışmanlık yapar 0,33

4.Merkez bankasının bu konuda söyleyeceği bir söz yok 0,00

b)Bir anlaşmazlık halinde son sözü kim söyler? -

1.Yasada görevi açıkça belirtilen konularda merkez bankası son sözü söyler 1,00

2.Yasada açıklık yoksa son sözü hükümet söyler 0,80 0,80 0,80

3.Merkez Bankası, yasama organı ve yürütmeden oluşan bir konsey 0,60

4.Yasama son sözü söyler 0,40

5.Yürütme son sözü söyler 0,20

6.Yürütme organı her durumda son sözü söyleme hakkına sahip 0,00

c)Bütçe sürecindeki rolü -

1.Merkez bankası aktiftir 1,00

2.Merkez bankasının hiçbir rolü yoktur 0,00 0,00 0,00

0,09* 0,10**

2

0,15

İkinci grubun bağımsızlık endeksi
*   ((2ax0,25 + 2bx0,50 + 2cx0,25+) x 0,15) = ((0,67x0,25+ 0,80x0,50+0,00x0,25) x 0,15) = 0,085

** ((2ax0,25 + 2bx0,50 + 2cx0,25+) x 0,15) = ((1,00x0,25+ 0,80x0,50+0,00x0,25) x 0,15) = 0,097
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öncesi endeks değeri 0,09, 4651 sayılı Kanun sonrası endeks değeri 

0,10 olarak tespit edilmiştir. 

3.3. Merkez Bankası Amaçları (Üçüncü grup) 

Üçüncü grup kapsamında merkez bankasının amaçlarına ilişkin olup 

fiyat istikrarının merkez bankasının en önemli amacı olup olmadığı 

hususuna dair tanımlamalar yer almaktadır. 1211 sayılı TCMB 

Kanunu’nun 4’üncü maddesinde (değişiklikler yapılmadan önceki ilk 

hali) TCMB’nin temel görev ve yetkileri çerçevesinde fiyat istikrarı 

hedeflendiği gibi bu hedefle uyumlu olarak istikrarlı ve kontrollü bir 

mali sistem de hedeflenmiştir. Bundan dolayı üçüncü grubun endeks 

değeri 0.60 olmuştur. Daha sonra 28.05.1986 tarih 3291 sayılı yasayla 

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 4’üncü maddesinde TCMB’nin temel 

görevleri arasında “ekonomik gelişmeye yardım etmek” de sayılmıştır. 

Bundan dolayı “3” nolu değişkeninin endeks değeri 0.40 olarak 

değişmiştir.  

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 4651 sayılı yasayla değiştirilen 4’üncü 

maddesinde TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarının sağlanması 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca fiyat istikrarının sağlanması amacıyla 

çelişmemek kaydıyla hükûmetin büyüme ve istihdam politikalarının 

merkez bankası tarafından desteklenebileceği vurgulanmıştır. 

Dolayısıyla CWN endeksinin hesaplanmasında kullanılan sayısal 

katsayının güncel değeri 0.80 olarak tespit edilmiştir. 

Yukarıda detaylı olarak anlatılan Merkez Bankasının 4651 sayılı yasa 

öncesi ve sonrasına yönelik 3 nolu değişken için yasal bağımsızlık 
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endeksinin hesaplanmaları Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. CWN Endeksine Göre Merkez Bankasının Bağımsızlık 
Endeksinin Hesaplanması (Üçüncü grup) 

 
 

Üçüncü grupta merkez bankasının amaçları başlığı altında bulunan 

cevaba denk gelen katsayı ile grubun bankanın toplam bağımsızlık notu 

üzerindeki ağırlığı olan 0,15 ile çarpılarak üçüncü grubun bağımsızlık 

endeks değeri oluşturulmuştur. Buna göre üçüncü grupta yer alan amaç 

kriterine göre 4651 sayılı kanun öncesi endeks değeri 0,06 iken, 4651 

sayılı kanun sonrası endeks değeri 0,12 olarak tespit edilmiştir. 

3.4. Kamu Sektörüne Borç Verme Konusu (Dördüncü grup) 

Dördüncü grup kapsamında merkez bankasının kamu sektörüne avans 

verme, menkul kıymete dayalı ödünç (borç) verme, merkez 

Merkez Bankasının Amaçları -

1.Fiyat istikran tek amaçtır; bir anlaşmazlık durumunda merkez bankası son 
sözü söyleme hakkına sahiptir

1,00

2.Fıyat istikrarı temel amaçtır 0,80 0,80

3.Fiyat istikrarı amaçlardan bir tanesidir; bununla birlikte istikrarlı bankacılık 
sistemi oluşturma görevi de vardır

0,60

4.Fiyat istikrarı amaçlardan bir tanesidir; bununla birlikte bu amaçla uyumlu 
olmayan amaçları söz konusudur (örn. tam istihdam)

0,40 0,40

5.Merkez bankası yasasında bir amaç belirlenmemiştir 0,20

6.Fiyat istikrarını içermeyen amaçlar sayılmıştır 0,00

0,06* 0,12**

3

0,15

Üçüncü grubun bağımsızlık endeksi
*   (0,4 x 0,15) = 0,06

** (0,80x0,15) = 0,12
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bankasından kimlerin borç alabildiği, kredi miktarının sınırı, merkez 

bankasınca verilen kredinin süresi ve faizi, merkez bankasının hazine 

bonosu veya tahvilini birincil piyasadan satın alımı konuları yer 

almaktadır. Aşağıda her bir kriter üzerinde durulmaktadır.  

i) Avanslar: 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun ilk şeklinde, “Hazineye 

Kısa Vadeli Avans” Başlıklı 50’nci maddesinde “Banka, miktarı cari 

yıl ödenekleri toplamının %15’i geçmemek üzere hazineye kısa vadeli 

bir avans hesabı açar. Bu avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile 

ekonomik durum göz önünde tutularak kullanılacak avans nispeti 

Maliye Bakanlığı (Başbakanlık) ile banka arasında kararlaştırılır.” 

hükmü vardır. 21.04.1994 tarihinde kabul edilen 3985 sayılı yasanın 

50’nci maddesinde “Banka, her yıl cari yıl genel bütçe ödenekleri 

toplamının, bir önceki mali yıl bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının 

%12’sini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli avans açar. Bu oran 

1996 yılı için %10, 1997 yılı için %6, 1998 yılı ve müteakip yıllar için 

%3’tür.” hükmüne yer verilmiştir. Her iki hüküm de sıkı limitler 

dahilinde gerçekleştirilen bir avans uygulamasına işaret etmesinden 

dolayı endeksin değeri 0.67 olarak alınmıştır.  

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen 

56’ncı maddesinde “Banka, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına 

avans veremez ve kredi açamaz, Hazine ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın 

alamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre, Merkez Bankası 

kamu sektörüne avans vermesi yasaklandığı için CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 1.00’e 
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yükselmiştir. 

ii) Menkul kıymete dayalı ödünç işlemleri (Securitized lending): 

1211 sayılı kanunun 51’nci maddesinde “Banka İktisadi Devlet 

Teşekkülleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren katma bütçeli 

idarelerin hammadde ve mahsul alımı ile ilgili, mevsimlik ihtiyaçları 

için düzenleyecekleri en çok dokuz ay vadeli bonolarını veya Hazine 

kefaletini haiz bonolarını iskonto edebilir ve karşılığında avans 

verebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre 4-b) endeksinin 

değeri 0.67 olarak alınmıştır.  

Ancak tahvil karşılığı avansa izin veren 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 

48’inci maddesi 4651 sayılı yasayla yürürlükten kaldırıldığı için CWN 

endeksinin hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 

1.00 olarak değişmiştir. 

iii) Borç verme koşulları (faiz, miktar, süre vs.): Yıllar boyunca 

bankanın en büyük borçlusu Hazine olmuştur. Bankanın 1211 sayılı 

Kanunun 50. maddesinde ise avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile 

ekonomik durum göz önünde tutularak kullanılacak avans nispetinin 

Maliye Bakanlığı (Başbakanlık) ve Banka arasında kararlaştırılacağı 

belirtilmiştir. Bu düzenlemeye karşılık gelen ve borç verme şartlarını 

taşıyan sayısal değer 0,33’tür.   

25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4651 sayılı kanunla devlete borç 

vermenin yasaklanmasıyla bu kriter için CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 1.00’e 

yükselmiştir. 
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iv) Merkez bankasından potansiyel borç alanlar: TCMB’nin 

potansiyel borçluları kamu ve özel sektör olup, bu durumla ilgili 

hükümler 45, 50 ve 51. maddelerde ifade edilmektedir. Bu kriter için 

CWN endeksinin hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının değeri 

0’00 dır.  

25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı yasayla yapılan değişiklikle, Banka’nın 

potansiyel borçlusu sadece bankalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

olmuştur. Bundan dolayı bu kriter için CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 1.00’e 

yükselmiştir. 

v) Merkez bankası kredilerinin sınırları: 1211 Sayılı TCMB 

Kanunun 50. maddesinin ilk şeklinde Bankanın en büyük borçlusu olan 

Hazineye verilen avansların miktarının cari yıl bütçe ödenekleri 

toplamının % 15’ini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Borç limitinin 

bu şekilde tanımlanmasının sayısal katsayı değeri 0,00’dır.  

Bu durum 25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı kanunla devlete borç verme 

uygulamasının kalkmasıyla değişmiş ve ilgili kriter için CWN 

endeksinin hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 

1.00’e yükselmiştir. 

vi) Kredi süresi: 1211 Sayılı TCMB Kanunun ilk şeklinden 

25.04.2001 tarihinde yapılan değişikliğe kadar en büyük borçlu 

konumundaki Hazineye verilen kısa vadeli avansların vadeleri 1 yılı, 

kamu müesseselerine verilen kredilerin vadeleri 9 ayı geçmemekteydi. 

Düzenlemenin sayısal katsayı karşılığı 0,67 olarak 
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değerlendirilmektedir.  

25.04.2001 tarihli değişiklikle devlete borç verme uygulamasının 

kalkması ile ilgili kriter için CWN endeksinin hesaplanmasında 

kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 1.00’e yükselmiştir. 

vii) Kredi faizleri: TCMB’nin verdiği kredilere ödenecek faizlerin 

değeri kanunda yer almamaktadır. Kanunda sadece bu faizlerin nasıl ve 

kimler tarafından tespit edileceği hususuna yer verilmiştir. Bu şekildeki 

bir yasal düzenlemenin sayısal ağırlık değeri 0,25’ tir.  

25.04.2001 tarihli değişiklik sebebiyle devlete borç verme 

uygulamasının kalmasıyla ilgili kriter için CWN endeksinin 

hesaplanmasında kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 1.00’e 

yükselmiştir. 

viii) Merkez bankasının hazine tahvil ve bonolarını birincil 

piyasadan alımı veya satımı yasaklanmış mıdır?: 25.04.2001 

tarihine kadar Bankanın, hükümet borçlanma kağıtlarını birincil 

piyasadan almasını engelleyen herhangi bir kanun hükümü 

bulunmamaktadır. Bu durumun sayısal katsayı değeri 0,00’dır.  

25.04.2001 tarih 4651 sayılı kanunla TCMB’nin Hazine ve kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil 

piyasadan satın alması yasaklanarak, bu işlem türünün TCMB Kanunun 

56. maddesinde bankanın yapamayacağı işlemler arasında yer alması 

sağlanmıştır. Bu düzenlemenin ile CWN endeksinin hesaplanmasında 

kullanılan sayısal katsayının güncel değeri 1.00’e yükselmiştir. 
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Yukarıda detaylı olarak anlatılan Merkez Bankasının 4651 sayılı yasa 

öncesi ve sonrasına yönelik dördüncü grup için yasal bağımsızlık 

endeksinin hesaplamalar Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 2. CWN Endeksine Göre Merkez Bankasının Bağımsızlık 
Endeksinin Hesaplanması (Dördüncü grup) 

 

Dört gruba ait CWN endeksi değerleri yukarıdaki tablolarda 

hesaplandıktan sonra 2001 yılı öncesi ve sonrası CWN endeksinin 

toplam değerinin hesaplanması gerekir. Bu hesaplama ise Tablo 5’de 

yer almaktadır. 

 

 

 

 

Kamu Sektörüne Borç Verme Konusu -

a)Avanslar

1.Merkez bankası avans vermez 1,00 1,00

2.Avans verilir; fakat katı bir şekilde sınırlandırılmıştır (örn. Kamu 
gelirlerinin % 15’ne kadar)

0,67 0,67

4.Yasada hiçbir sınırlama yok 0,00

b) Tahvil borçlanması
1.İzin verilmemiştir 1,00 1,00

2.Katı bir şekilde sınırlandırılmıştır (örn.Kamu gelirlerinin %15'ine kadar) 0,67 0,67

3.Fazla katı bir şekilde sınırlandırılmamıştır (örn. Kamu gelirlerinin %15'inden 
fazla olabilir)

0,33

4. Yasada hiçbir hüküm ve sınırlama yok 0,00

c)Borç verme koşulları (faiz, miktar, süre vs.)
1.Merkez bankası tarafından kontrol edilir 1,00 1,00

2.Banka yasasında belirlenmiştir 0,67

3.Merkez Bankası ve Hükümet birlikte karar verir 0,33 0,33

4.Sadece yürütme organı karar verir 0,00

d)Merkez bankasından potansiyel borç alanlar
1.Sadece merkezi hükümet 1,00 1,00

2.Tüm devlet kurumları (merkezi ve yerel yönetimler) 0,67

3.Yukarıdakiler + KİT'ler 0,33

4. Kamu ve Özel sektör 0,00 0,00

e) Merkez bankası kredilerinin sınırları
1.Parasal miktar olarak 1,00 1,00

2.Merkez bankası sermayesinin belirli bir oranı kadar 0,67

3.Kamu gelirlerinin belirli bir oranı kadar 0,33

4.Kamu harcamalarının belirli bir oranı kadar 0,00 0,00

4

0,15

3.Avans verilir; fazla katı bir şekilde sınırlandırılmamıştır (örn.%15'den fazla 
olabilir)

0,33

0,10

0,10

0,05

0,025
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Tablo 3. CWN Endeksine Göre Merkez Bankasının Bağımsızlık 
Endeksinin Hesaplanması (Dördüncü grup devamı ile 2001 yılı öncesi 
ve sonrası toplam endeks değeri) 

 
 

Son olarak dördüncü grup ise kamu sektörüne borç verme başlığı 

altında sekiz adet kriter oluşturulmuş ve her bir kriterin grup içindeki 

ağırlığı ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu ağırlıklı puanların toplamı ise 

merkez bankasının bağımsızlık derecesinin belirlenmesinde 0,50 puan 

gibi ciddi bir ağırlığa sahiptir. Belirlenen her bir kriter için verilen 

cevaplara ilişkin katsayı puanları ile belirlenen ağırlıklı katsayı puanları 

f)Kredi süresi
1.6 ay içinde 1,00 1,00

2.1 yıl içinde 0,67 0,67

3.1 yıldan fazla 0,33

4.Yasada belirlenmemiştir 0,00

g)Kredi faizleri

1.Minimum oranlar üstünde 1,00 1,00

2.Piyasa carı oranından 0,75

3.Maksimum oranlar altında 0,50

4.Faiz oranı yasada belirtilmemiştir 0,25 0,25

5.Devletin borçlandığı paraya faiz uygulanmamaktadır 0,00

h)Merkez bankasının hazine tahvil ve bonolarını birincil piyasadan alımı 
veya satımı yasaklanmış mıdır?
1.Evet 1,00 1,00

2.Hayır 0,00 0,00

0,22* 0,50**

0,50* 0,82**TCMB İçin Hesplanan Yasal Bağımsızlık Endeksi
*   (0,13 + 0,09+ 0,06 + 0,22) = 0,50

** (0,10 + 0,10 + 0,12 + 0,50) = 0,82

4

0,025

0,025

0,025

Dördüncü grubun bağımsızlık endeksi
*  (4ax0,15 + 4bx0,10 + 4cx0,10+4dx0,05+4ex0,025+4fx0,025+4gx0,025+4hx0,025 ) = (0,67x0,15 + 0,67x0,10 + 

0,33x0,10+0x0,05+ 0x0,025+0,67x0,025+0,25x0,025+0x0,025) = 0,22

** (4ax0,15 + 4bx0,10 + 4cx0,10+4dx0,05+4ex0,025+4fx0,025+4gx0,025+4hx0,025 ) = (1x0,15 + 1x0,10 + 

1x0,10+1x0,05+1x0,025+ 1x0,025+1x0,025+1x0,025) = 0,50
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çarpılarak çıkan değerlerin toplamıyla dördüncü grubun bağımsızlık 

endeks değeri oluşturulmuştur. Buna göre 4 nolu değişkende yer alan 

kriterlere göre 4651 sayılı kanun öncesi endeks değeri 0,22, 4651 sayılı 

Kanun sonrası endeks değeri 0,50 olarak tespit edilmiştir. 
 

4. SONUÇ 

TCMB için bağımsızlık endeksi hesaplanırken 4 ana başlık grubu 

altında toplam 16 değişken ele alınmıştır. Her bir grubun endeks değeri 

kendi içinde hesaplandıktan sonra bütünleştirme işlemi yapılarak 4651 

sayılı kanun öncesi için TCMB bağımsızlık endeksi %50 olarak 

hesaplanmışken, 4651 sayılı kanun sonrası için yapılan hesaplamada bu 

değer % 82 olarak hesaplanmıştır. Bu da 4651 sayılı kanunun TCMB 

yasal bağımsızlığı konusunda çok köklü bir değişiklik yarattığını 

göstermektedir. 

Cukierman vd. (1992) tarafından yapılan çalışmada Türkiye için 1980-

1989 verilerine göre TCMB’nin yasal bağımsızlık endeksi %46 olarak 

hesaplanmıştır. 90’lı yıllarda TCMB kanununda yapılan bazı 

değişikliklerle bu bağımsızlık oranının 4651 sayılı kanunun kabul 

edildiği 2001 yılı öncesi için %50’ye çıktığı ve 4651 sayılı kanunun 

sonrasında bağımsızlık değerinin %82’lere çıktığı hesaplanmıştır. 

Ayrıca bazı çalışmalarda (Eroğlu ve Abdullayev (2005) ve Demirgil 

(2011)) bu bağımsızlık derecesi %86 olarak hesaplanmıştır. 

Merkez bankası bağımsızlığı ölçümünde endeksin 0’a eşit veya 0’a 

yakın olması merkez bankasının bağımsız olmadığını, parasal 

otoritenin tam bir bağımsızlığa sahip olması halinde ise endeks 
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değerinin 1’e eşit olması gerekmektedir. Ampirik bulgular kısmındaki 

tablolarda görüldüğü üzere TCMB %82 (0,82) düzeyinde bağımsızlığa 

sahiptir.  Cukierman’ın TCMB’nin 1980– 1989 dönemi için hesaplamış 

olduğu endeks %46 idi. Dolayısıyla 21.04.1994 tarihinde kabul edilen 

3985 sayılı Kanun değişikliğinden sonra 4651 sayılı kanun öncesi 

dönem için TCMB bağımsızlığında %4’lük artış söz konusudur. 4651 

sayılı kanun sonrası için ise %36’lık bir artış söz konusudur. Ancak 

Cukierman’ın geliştirdiği endeks bir yasal bağımsızlık endeksidir. 

Ekonomik bağımsızlık açısından mali disiplin ve borçlanmadaki 

problemler TCMB‘nin bağımsızlığına zarar veren çevresel faktörler 

etkilerini devam ettirmektedir. Para politikasının bağımsızlığını 

sınırlandıran bir başka etken ise Türkiye ekonomisinin dışa bağımlı 

olması ve açıklarını kısa vadeli kaynaklar ile karşılamasıdır. 2000 

yılında yaşanan ekonomik krizlerden sonra dalgalı kur ile sermaye 

hareketlerinin ortaya çıkaracağı şokların elimine edilmesi ile ve sıkı 

maliye politikası ile iç borç stokunun kontrol altına alınmasından sonra 

TCMB bağımsızlığının daha da arttığı görülmektedir. 
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